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Unidade 3
Denise Barbosa de Castro Friedrich

Vânia Maria Freitas Bara

Assistência em Saúde Coletiva

ASSISTÊNCIA EM SAÚDE COLETIVA

Esta unidade visa propiciar a você, aluno, futuro Técnico de Enfermagem, 

o conhecimento necessário para a atuação no campo da enfermagem em 

saúde coletiva. Ela foi estruturada de modo auxiliá-lo na compreensão mais

aprofundada dessa área de conhecimento.

Para construir a competência da área de Saúde Coletiva proposta nesta unidade, 

você, no desenvolvimento de seus estudos e atividades, deverá ter presente os

seguintes objetivos a serem alcançados:

• identifi car sinais e sintomas que indiquem patologias transmissíveis e

parasitárias;

• identifi car situações de risco e agravos à saúde e informar à vigilância

epidemiológica;

• conhecer dados que determinam o perfil epidemiológico da

comunidade;

• conhecer as medidas de prevenção/proteção recomendadas para as

doenças;
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Unidade 3
Prevenção de agravos e
promoção da saúde do indivíduo

• identifi car as medidas de proteção/prevenção a serem adotadas pela

população em epidemias e endemias;

• conhecer as técnicas de imunização/vacinação e de aplicação de 

imunobiológicos;

• selecionar a técnica de armazenamento, conservação e transporte 

adequada a cada tipo de vacina;

• identifi car as doenças transmissíveis prevalentes na região;

• conhecer os focos de contaminação, as vias de transmissão, as medidas

de prevenção, o controle e o tratamento das doenças prevalentes na

região;

• conhecer os efeitos adversos das vacinas e imunobiológicos 

especiais.

As habilidades que você vai adquirir estão listadas a seguir. Elas subsidiarão sua

prática. Convido você a conhecê-las!

Habilidades

• registrar as doenças de notificação compulsória em impressos 

próprios;

• adotar as medidas de prevenção/proteção recomendadas para doenças 

transmissíveis;

• esclarecer a população acerca das medidas de proteção/prevenção a

serem adotadas em epidemias e endemias;

• fazer levantamento das características sociopolíticas, econômicas e

culturais da comunidade;

• levantar dados de morbimortalidade, de risco e agravos à saúde;

• utilizar técnicas de mobilização de grupos;

• vacinar, segundo o calendário básico de vacinação do Ministério da

Saúde e Programa Nacional de Imunização (PNI);

• manusear imunobiológicos conservando-os de acordo com as 

recomendações do Ministério da Saúde;

• registrar vacinas aplicadas em cartão próprio;

• utilizar os recursos da comunidade nas ações de saúde coletiva;
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Tema 1

Epidemiologia: 
construindo um saber

OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar conceitos relacionados à vigilância

epidemiológica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS 
PARA O CONTEÚDO

O estudo deste tema proporcionará a você:

1 identifi car as medidas adotadas pela

epidemiologia no estudo das doenças;

2 reconhecer as atribuições do Sistema

Nacional de Vigilância Epidemiológica

(SNVE);

3 identifi car os dados necessários ao SNVE.
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Fonte: www.sxc.hu
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COMPETÊNCIA A SER DESENVOLVIDA 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM
Capacidade de realizar ações de promoção da

saúde que resultem em melhoria da qualidade

de vida, utilizando os recursos dos serviços

de saúde, de forma articulada com recursos

de outros setores disponíveis na comunidade,

inclusive de grupos sociais ou organizações

não-governamentais.
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Tema 1

e-Tec Brasil
Enfermagem

ESTUDANDO O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA

A epidemiologia estuda doenças epidêmicas, doenças endêmicas e, em geral,

agravos à saúde.

É oportuno, neste momento, defi nirmos o que a epidemiologia estuda:

• Doenças epidêmicas são doenças que se desenvolvem num local,

de forma rápida (fazendo várias vítimas), num curto intervalo de

tempo.

• Doenças endêmicas: são doenças que acontecem habitualmente numa

região, de causa local.

• Agravos à saúde: mal ou prejuízo à saúde de um ou mais indivíduos,

de uma coletividade ou população.

Epidemias freqüentemente têm sido mais infl uentes que políticos e soldados 
para modelar a direção da história política, e doenças podem também 
colorir o humor de civilizações.

René Dubos e Jean Dubos, The White Plague

Entusiasmo é contagioso. Você pode começar uma epidemia.

Autor desconhecido

Este tema é um bom momento para que você conheça alguns termos novos e

saiba a diferença entre eles, como, por exemplo:

• O que é um surto?

• O que é uma pandemia?

Fonte: www.sxc.hu

Figura 1.1: Leia, pesquise 
e defi na esses termos.

Eles complementam 
os conceitos vistos 

anteriormente!
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Tema 1
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�
� Epidemias na história

provavelmente, já deve ter ouvido falar em Peste Negra nas suas aulas de HistóriaVocê, 
eval, não é mesmo? Uma das epidemias mais famosas da história, matou cerca Medie

m terço da população européia da época. de um

ctériaA bac Pasteurella Pestis foi disseminada pela Europa por meio da picada das
pulgas dos ratos que chegavam nos porões dos navios que vinham do Oriente. 
Como na época as condições de higiene eram precárias, a população de ratos 

tinha um ambiente favorável pra se desenvolver, assim como suas pulgas.
A doença também é mortal para os ratos e, quando eles morriam, as pulgas

passavam para os humanos.

Quer saber mais sobre essa doença? Pesquise quais são os sintomas e a 
cura na internet e em livros!

Fonte: www.sxc.hu 

Os epidemiologistas brasileiros, em sua maioria, têm curso superior na área de

Medicina ou Enfermagem. Existem também muitos outros profi ssionais que se

encaminharam para esta especialidade, como, por exemplo:

• Cientistas sociais

• Geógrafos

• Biólogos

• Estatísticos

• Nutricionistas

• Matemáticos

• Historiadores

• Psicólogos

• Dentistas

• Economistas e outros.

A epidemiologia é a ciência que estuda o processo saúde-doença na 

comunidade, analisando a distribuição e os fatores determinantes das 

enfermidades e dos agravos à saúde coletiva, sugerindo medidas específi cas 

de prevenção, de controle ou de erradicação (ROUQUAYROL, 1994). Pela

investigação de casos, uma atividade típica da chamada vigilância epidemiológica, 

a epidemiologia produz conhecimento sobre novos padrões de velhas ou novas

doenças (CARVALHO, 2006).

Fonte: www.sxc.hu
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Tema 1

e-Tec Brasil
Enfermagem

A epidemiologia, ao estudar as doenças, utiliza algumas medidas, como a

incidência e a prevalência, os indicadores, os coefi cientes e as proporções.

A incidência é a freqüência de casos novos de uma determinada doença ou

problema de saúde, oriundos de uma população sob risco de adoecimento, ao

longo de um determinado período de tempo.

A prevalência é defi nida com uma freqüência de casos existentes de uma

determinada doença, em uma determinada população em um dado momento.

Os indicadores são instrumentos de pesquisa utilizados para conhecer, analisar

e avaliar uma dada situação de saúde dentro de um período de tempo. Esses

indicadores de saúde apóiam-se na disponibilidade de informações válidas

e confi áveis, buscando propiciar tomada de decisões baseadas no contexto

socioeconômico, cultural e epidemiológico da população.

Os indicadores de saúde têm sido utilizados internacionalmente com o objetivo

de avaliar, sob o ponto de vista sanitário, a saúde de agregados humanos, bem

como fornecer subsídios ao planejamento de saúde. Esse indicadores, tradi-

cionalmente, têm sido construídos por meio de números.

Os coefi cientes mais utilizados são os de morbidade, de prevalência, de letalidade,

de mortalidade e de natalidade.

• Morbidade: taxa de portadores de determinada doença em relação

aos números de habitantes sadios de uma comunidade.

• Prevalência: número de pessoas de uma determinada população que

têm uma doença durante um determinado período.

• Letalidade: número de pes soas que morrem devido a uma doença.

• Mortalidade: número de

pes soas que morrem.

• Natalidade: número de

pessoas que nascem.

Fonte: www.sxc.hu
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Epidemiologia:
construindo um saber

�
�

As proporções são relações entre duas quantidades. Na epidemiologia, as 

proporções mais utilizadas são:

• A taxa de mortalidade proporcional por idade, que é  a distribuição

percentual dos óbitos por idade, na população residente em 

determinado local e em um determinado ano.

• A taxa de mortalidade proporcional por causa de morte, que é o 

percentual de óbitos por causas mal defi nidas na população residente

em determinado local e em um determinado ano.

No decorrer da discussão desse tema, apresentaremos e discutiremos o conceito, 

os propósitos e as funções da vigilância epidemiológica, bem como o Sistema

Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE). Discutiremos, ainda, os dados

e as informações que alimentam o Sistema de Vigilância Epidemiológica e as

principais fontes geradoras dos dados, ressaltando as bases de dados dos sistemas 

nacionais de informação.

Por fi m, serão apresentadas as doenças de notifi cação compulsória e as entidades e 

os órgãos responsáveis por medidas de execução, combate, controle e erradicação 

de doenças transmissíveis.

Você sabia?

gilância epidemiológica se operacionaliza por meio de um ciclo de funções A vig
cífi cas. Essas funções devem ser desenvolvidas de forma contínua, propiciando espec
a cada momento se conheça o comportamento epidemiológico da doença que 
gravo sob vigilância, com a fi nalidade de se traçar medidas de intervenção ou a

oportunas e efi cazes!opor

Essas funções são compreendidas em: 

• coleta de dados;

• processamento dos dados coletados;

• análise e interpretação dos dados coletados;

• recomendação das medidas de controle apropriadas;

• promoção das ações de controle indicadas;

• avaliação da efi cácia e efetividade das medidas adotadas;

• divulgação de informações pertinentes.
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e-Tec Brasil
Enfermagem

Figura 1.2: A saúde da 
Terra, de todos os seres 
que nela vivem, precisa 

de constante vigilância e 
acompanhamento.

Atividade 1 
Atende ao Objetivo 1 .

Descreva sobre as funções anteriores num pequeno texto e envie ao seu tutor,
na tarefa específi ca.

�
�

Fonte: www.sxc.hu
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O perigo que voa

Você sabia que o mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti, é
o mesmo que transmite a febre amarela? 

A febre amarela é considerada uma doença endêmica em certas regiões 
do Brasil, da América do Sul, 
África e Ásia. Para saber mais, 
pesquise sobre a vacina e os 
sintomas da febre amarela!
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O SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
(SNVE)

O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) compreende um 

conjunto de instituições do setor público e privado que fazem parte do SUS 

– Sistema Único de Saúde – e que devem notifi car as doenças ou agravos e/ou

prestar serviços a grupos populacionais. Participam do SNVE os três níveis de

governo: Municipal, Estadual e Federal, cada um com suas atribuições.

No âmbito do Ministério da Saúde e do Sistema Nacional de Vigilância

Epidemiológica (SNVE), a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) defi ne 

normas e procedimentos técnicos, bem como diretrizes operacionais para 

os municípios, estados e para organizações federais. Promove a cooperação

técnica e assessora as Secretarias Estaduais, as Secretarias Municipais de Saúde

e organismos internacionais correlatos.

A SVS é responsável por todas as ações de vigilância, prevenção e controle

de doenças. Suas atividades incluem a coordenação nacional de programas 

relevantes, como os programas de prevenção e controle das doenças sexualmente 

transmissíveis e AIDS, da dengue, da malária, das hepatites virais, da hanseníase 

e da tuberculose, dentre outras. Além disso, atua na investigação e resposta aos

surtos de doenças de relevância nacional, como, por exemplo, a dengue.

�
� A origem do SNVE

stema Nacional de Vigilância Epidemiológica foi instituído em 1975, por O Sis
mendação da V Conferência Nacional de Saúde, sendo formalizado pela recom
nº 6.259/75 e regulamentado pelo Decreto nº 78.231/76. Lei n
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Figura 1.3: Esse é um 
exemplo de campanha 

contra a dengue da SVS.

Fonte: http://www.
tre-se.gov.br/imagens/

img_dengue.jpg
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Figura 1.4: Divulgação de
campanhas de combate a 
diversas doenças.

Cabe ainda à SVS coordenar o Programa Nacional de Imunizações (PNI), a

rede nacional de laboratórios de saúde pública e as atividades de vigilância em

saúde ambiental (BRASIL, 2008). 

Fonte: http://portal.saude.gov.br/saude/campanha/adesivo_ms_
carnaval_225x310.jpg

Fonte: http://portal.saude.gov.br/saude/campanha/mobiliario_claudia_
leitel.JPG
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Figura 1.5: Fórum da ANVISA 
(Agência Nacional de
Vigilância Sanitária):
Avanços e Desafi os,
realizado em maio

de 2004, em Brasília.

Para que o sistema de vigilância epidemiológica possa traçar o planejamento

das ações e medidas de prevenção e controle das doenças e agravos, é necessário

consultar dados e informações indispensáveis que alimentam o Sistema Nacional

de Vigilância Epidemiológica.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005), os tipos de

dados são:

• dados demográfi cos, ambientais e socioeconômicos;

• dados de morbidade;

• dados de mortalidade;

• notifi cação de surtos e epidemias.

Nas seções a seguir, conheça com mais detalhes cada um desses dados.

Dados demográfi cos, ambientais e socioeconômicos

Esses dados permitem quantificar e identificar grupos populacionais.

Exemplos:

• sexo;

• idade;

• situação do domicílio;

• escolaridade;

• ocupação;

• condições de saneamento.
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A disponibilidade de indicadores demográfi cos e socioeconômicos é primordial

para a caracterização da dinâmica populacional e das condições gerais de vida, às 

quais se vinculam os fatores condicionantes da doença ou agravo sob vigilância. 

Dados sobre aspectos climáticos e ecológicos também podem ser necessários

para a compreensão do fenômeno analisado.

Dados de morbidade 

Os dados de morbidade são os dados mais utilizados em vigilância epidemiológica, 

por permitirem a detecção imediata ou precoce de problemas sanitários. Esses

dados correspondem à distribuição de casos, segundo a condição de portadores

de infecções ou patologias específi cas, como também de seqüelas.

Os dados de morbidade tratam, em geral, de dados oriundos da notifi cação

de casos e surtos, da produção de serviços ambulatoriais e hospitalares, de 

investigações epidemiológicas, da busca ativa de casos, de estudos amostrais e

de inquéritos de doenças transmissíveis, entre outras formas.

Dados de mortalidade

A obtenção desses dados provém de declarações de óbitos, padronizadas e

processadas nacionalmente. Essa base de dados apresenta variáveis graus de

cobertura entre as regiões do país, algumas delas com subnotifi cação elevada de

óbitos, que não são notifi cados. Além disso, há proporção signifi cativa de registros

sem causa defi nida, o que impõe cautela na análise dos dados de mortalidade.

Notifi cação de surtos e epidemias 

A detecção precoce de SURTOS e epide-

mias ocorre quando o siste ma de vigi-

lância epidemiológica local está bem 

estruturado, com acompanhamento

constante da situa ção geral de saúde e 

da ocorrência de casos de cada doença

e/ou agravo sujeitos à notifi cação.

Essa prática possibilita a constatação de qualquer indício de elevação do número 

de casos de uma patologia ou a introdução de outras doenças não incidentes no

local. Isso permite, como conseqüência, o diagnóstico de uma situação epidêmica 

inicial para a adoção imediata das medidas de controle.

Considera-se surto 
quando há mais casos 
de uma determinada 
doença que o esperado
em uma determinada 
área ou entre um grupo
específi co de pessoas em
um determinado período
de tempo.

SU R T O

Fonte: www.sxc.hu
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Em geral, esses fatos devem ser notifi cados aos níveis superiores do sistema

(Secretarias de Saúdes, Ministério da Saúde), para que sejam alertadas as áreas

vizinhas e/ou para solicitar colaboração, quando necessário.

As principais fontes de fornecimento dos dados são:

• A notificação compulsória: é a comunicação da ocorrência de

determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária

por profi ssionais de saúde ou por qualquer cidadão, para fi ns de 

adoção de medidas de intervenção pertinentes.

�
� Algumas doenças são de notifi cação compulsória

Notifi cação compulsória é um registro que obriga e universaliza as
notifi cações, visando ao rápido controle de eventos que requerem pronta 
intervenção. Para se constituir o Sistema de Doenças de Notifi cação
Compulsória (SDNC), cria-se uma Lista de Doenças de Notifi cação
Compulsória (LDNC) com determinados critérios como:

• magnitude; 

• potencial de disseminação; 

• transcendência; 

• vulnerabilidade; 

• disponibilidade de medidas de controle; 

• compromisso internacional com programas de erradicação. 

Devido às alterações no perfi l epidemiológico, a implementação de outras
técnicas para o monitoramento de doenças, o conhecimento de novas 
doenças ou a re-emergência de outras, há necessidade constante de revisões
periódicas na LDNC no sentido de mantê-la atualizada.

A primeira lista de doenças de notifi cação compulsória talvez remonte 
ao ano de 1377, em legislação fundamentada na quarentena, em Veneza.
Em 1851, também em Veneza, ocorre a primeira Conferência Sanitária 
Internacional, na qual são estabelecidos os princípios de máxima
proteção contra a propagação internacional de enfermidades e com
mínima restrição para as viagens e comércio internacional (TEIXEIRA,
PENNA, RISSI et al., 2009).

Você encontra a lista de doenças de notifi cação compulsória no link

dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/epilista.htm

• As bases de dados dos sistemas nacionais de informação. Um bom

exemplo de uma base de dados é o DATASUS. Conheça o DATASUS

no link www.datasus.gov.br/ 

• A investigação epidemiológica: é um procedimento que complementa

as informações e possibilita a descoberta de novos casos que não foram

notifi cados aos serviços de saúde. Ainda de acordo com os dados do

Ministério da Saúde (BRASIL, 2005):
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Investigação epidemiológica é um trabalho de campo, realizado a partir de
casos notifi cados (clinicamente declarados ou suspeitos) e seus contatos, 
que tem por principais objetivos: identifi car a fonte de infecção e o modo 
de transmissão; os grupos expostos a maior risco e os fatores de risco; bem
como confi rmar o diagnóstico e determinar as principais características 
epidemiológicas. O seu propósito fi nal é orientar medidas de controle para
impedir a ocorrência de novos casos.

A investigação epidemiológica deve ser iniciada imediatamente após a 

notifi cação de casos isolados ou agregados de doenças/agravos, quer sejam 

suspeitos, clinicamente declarados, ou mesmo contatos 

(pessoas que mantiveram contato com o indivíduo 

doente) para os quais as autoridades sanitárias

considerem necessário dispor de informações 

complementares (BRASIL, 2005).

• A imprensa e a população: são os que primeiro avisam a sociedade

sobre surtos e epidemias de doenças, entretanto deve-se proceder à

investigação epidemiológica para confi rmação ou descarte de casos.

Atividade 2 
Atende ao Objetivo 2 .

a. Qual a diferença entre mortalidade e morbidade?

b. O que é a notifi cação compulsória?

c. Quando se deve começar a investigação epidemiológica? Por que ela é tão

importante?

Ja
y 

Si
m

m
o

n
s

Fonte: www.sxc.hu
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Bem, esperamos que você tenha gostado do tema, pois ele será de suma

importância na sua vida profi ssional.

RESUMINDO...

• Neste tema, estudamos as medidas adotadas pela Epidemiologia

no estudo das doenças, além de conhecer as atribuições do Sistema

Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) e os dados necessários

para alimentar esse sistema.

• Você viu que a epidemiologia, ao estudar as doenças, utiliza algumas

medidas, como a incidência e a prevalência, os indicadores, os

coefi cientes e as proporções.

• Os coefi cientes mais utilizados são os de morbidade, de prevalência,

de letalidade, de mortalidade e de natalidade.

• As proporções mais utilizadas em epidemiologia são a taxa de morta-

lidade proporcional por idade e a taxa de mortalidade proporcional 

por causa de morte.

• Você também aprendeu que o Sistema Nacional de Vigilância

Epidemiológica (SNVE) compreende um conjunto de instituições do

setor público e privado que fazem parte do SUS e que devem notifi car

as doenças ou agravos e/ou prestar serviços a grupos populacionais.

• A SVS é responsável por todas as ações de vigilância, prevenção e

controle de doenças.

• Os dados utilizados pelo SNVE são: demográfi cos, ambientais, socio-

econômicos, de morbidade, de mortalidade e as notifi cações de surtos

e epidemias.

• Por fim, você também estudou o que é uma notificação 

compulsória.

Epidemia no cinema

Depois do estudo deste tema e de fazer suas 
pesquisas, que tal um fi lminho para relaxar? 
Aproveite o assunto abordado e alugue o fi lme 
Epidemia, que conta a história de um médico 
que investiga uma nova doença contagiosa que 
surge na África.
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Resposta da Atividade 
Atividade 2

a. Qual a diferença entre mortalidade e morbidade?

• Morbidade: taxa de portadores de determinada doença em relação ao

número de habitantes sadios de uma comunidade.

• Mortalidade: número de pessoas que morrem.

b. O que é a notifi cação compulsória?

Notifi cação compulsória é um registro que obriga e universaliza as notifi cações,

visando ao rápido controle de eventos que requerem pronta intervenção.

c. Quando se deve começar a investigação epidemiológica? Por que ela é

tão importante?

A investigação epidemiológica deve ser iniciada imediatamente após a 

notifi cação de casos isolados ou agregados de doenças/agravos, quer sejam 

suspeitos, clinicamente declarados, ou mesmo contatos (pessoas que mantiveram 

contato com o indivíduo doente). As autoridades sanitárias devem dispor de

informações complementares quando há necessidade de descoberta de novos

casos de doenças que não foram notifi cados aos serviços de saúde, para que não

ocorram epidemias e surtos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. [S.l.: s.d], 

2008.

ROUQUAYROL, M. Zélia. Epidemiologia & Saúde. Rio de Janeiro: Editora

Médica e Científi ca Ltda., 1994.

TEIXEIRA, Maria da Glória, PENNA, Gerson Oliveira, RISI, João Batista et 

al. Seleção das doenças de notifi cação compulsória: critérios e recomendações 

para as três esferas de governo. Inf. Epidemiol. Sus. [online]. mar. 1998, vol.7, 

no.1 [citado 12 Março 2009], p.7-28. Disponível em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/

scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-16731998000100002&lng=pt&nrm

=iso>. ISSN 0104-1673.



                 ·23·

Tema 1

e-Tec Brasil
Enfermagem

REFERÊNCIA RECOMENDADA PARA O ALUNO

Surtos e Emergências em Saúde Pública, por meio do link <portal.saude.gov.br/

saude/area.cfm?id_area=380>



OBJETIVOS GERAIS DO TEMA
Introduzir o conceito de doenças transmissíveis

e descrever as principais características da AIDS

e da Dengue.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS 
PARA O CONTEÚDO

O estudo deste tema proporcionará a você:

1 identifi car algumas defi nições que

envolvem o conceito de doenças

transmissíveis;

2 reconhecer conceitos importantes relativos

à AIDS;

3 reconhecer conceitos importantes relativos

à Dengue;

4 listar medidas de combate e prevenção à

Dengue.

Tema 2

Doenças transmissíveis

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Pesquisa_Saude/tela15.html



COMPETÊNCIA A SER DESENVOLVIDA 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM
Capacidade de realizar ações de promoção da

saúde que resultem em melhoria da qualidade

de vida, utilizando os recursos dos serviços

de saúde de forma articulada com recursos

de outros setores disponíveis na comunidade,

inclusive de grupos sociais ou organizações não

governamentais.
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PEQUENOS SERES, GRANDES CONSEQÜÊNCIAS

Você com certeza já deve ter “pego” uma gripe ou um resfriado em algum

momento da sua vida, não é verdade? E deve ter sofrido com todos os sintomas

incômodos que qualquer um desses estados clínicos apresenta.

Você, provavelmente, já sabe que gripe e resfriado são doenças diferentes. Os

sintomas da gripe são mais intensos (febre alta; cansaço e fraqueza; tosse; dores

de cabeça, musculares e de garganta) que os do resfriado, que tem um caráter mais

infl amatório (coriza constante ou obstrução nasal e irritação na garganta). No

entanto, ambos são provocados por microorganismos, mais precisamente por vírus.

Enquanto os resfriados podem ser causados por rinovírus, adenovírus ou vírus

parainfl uenza, a gripe é desencadeada especifi camente pelo vírus infl uenza.

Os dois estados patológicos citados são caracterizados como doenças transmissíveis.

Isto porque são causados por organismos parasitantes (no caso, vírus) capazes de

migrar de um indivíduo infectado para um indivíduo sadio.

Fonte: http://www.bibliotecavir
tual.sp.gov.br/dest200807.html

Figura 2.1: Gripes e 
resfriados são doenças 

transmissíveis 
causadas por vírus.
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Com os avanços de novas tecnologias na área biomédica, melhorias sanitárias,

aumento do acesso aos serviços de saúde e implantação de medidas de controle,

muitas das doenças ditas transmissíveis foram ERRADICADAS ou estão em declínio. 

No entanto, outras ainda nos afl igem e estão longe de serem controladas. É o

caso da AIDS, em nível mundial, e da Dengue, um grave problema nacional.

Por sua evidente importância, vamos, neste e no próximo tema, aprender sobre

algumas das principais doenças transmissíveis.

MAS O QUE SÃO DOENÇAS INFECCIOSAS?

Imagino que você já ouviu falar em doenças transmissíveis. Bem, mesmo que já

saiba um pouco sobre elas, vale a pena relembrar!

As doenças infecciosas (ou transmissíveis) têm sido, durante muitos anos, a

principal causa de mortalidade no mundo, principalmente entre crianças. Por

esse motivo, elas não poderiam deixar de ser um grande problema de Saúde

Pública. Para se ter uma idéia, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima

que, aproximadamente, quinze milhões de crianças em todo o mundo morrem,

por ano, de doenças causadas por microorganismos patogênicos.

O mais assustador é que esse quadro poderia ser evitado com MEDIDAS PROFILÁTICAS

relativamente simples, tais como:

• melhoria das condições de higiene;

• educação; 

• programas de saneamento básico.

ER R A D I C A R

ME D I D A S 
P R O F I L Á T I C A S

Fonte: http://www.ribeiraopre
to.sp.gov.br/ssaude/principal/
maissaude/I16hepatiteA.htm

Figura 2.2: A falta de
saneamento básico é uma
das principais causas do 
grande número de pes-
soas afetadas por doenças 
transmissíveis nos países 
em desenvolvimento.

Eliminar, extirpar, destruir, 
exterminar.

(Fonte: Dicionário Houaiss
de Língua Portuguesa.)

Toda e qualquer ação 
que busque evitar o
desenvolvimento de doenças 
e sua disseminação.
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Vamos, aqui, utilizar a defi nição de doença transmissível da Organização Mundial

de Saúde para que você, futuro técnico de enfermagem, possa compreender sobre

esse sério problema de saúde pública:

Doença transmissível é aquela determinada por agente infeccioso específi co ou

por seus produtos metabólitos e que resulta da transmissão desse agente ou

de seus produtos, de um reservatório para um hospedeiro suscetível, de forma

direta ou indireta.

As doenças transmissíveis podem ser classifi cadas em doenças infecciosas

(bacterianas, por ESPIROQUETAS, MICÓTICAS, por protozoários) e doenças virais.

Você será apresentado, nas próximas seções, às características gerais de

algumas das mais importantes doenças infecciosas. É importante que você

busque esclarecer termos que sejam desconhecidos e discuta com colegas e

tutor, através do fórum específi co, as dúvidas que porventura surgirem sobre

as doenças transmissíveis.

ES P I R O Q U E T A

Atividade 1 
Atende ao Objetivo 1 .

Vamos testar se você já fi xou algumas informações importantes que foram
dadas neste tema até este ponto? Então, pegue um lápis ou caneta e complete
as frases a seguir:

a. A ____________ e o _____________ são doenças transmissíveis pelo vírus
infl uenza e por rinovírus, respectivamente, que freqüentemente afetam as
pessoas.

b. ___________________,_________________e___________________ são medidas 
profi láticas relativamente simples, que deveriam ser implantadas pelos governos 
para diminuir a disseminação de doenças transmissíveis.

c. ____________,_______________,_______________ e______________ são agentes 
infecciosos causadores das doenças chamadas transmissíveis.

AIDS – SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA

A AIDS é uma SÍNDROME que se apresenta após o organismo humano ser infectado

pelo vírus da IMUNODEFICIÊNCIA humana, mais conhecido como HIV.

As pessoas infectadas pelo HIV evoluem para grave disfunção do sistema

imunológico. Isso acontece porque o vírus invade e destrói um tipo de linfócito

T, que é uma importante célula do sistema imune, responsável pela identifi cação

Um tipo de bactéria que 
tem formato em espiral.

O que é relativo à micose, 
ou seja, é causado 

por fungos.

MI C Ó T I C A

Conjunto de sinais e 
sintomas que juntos

 caracterizam uma doença.

SÍ N D R O M E

Incapacidade do sistema 
imune do organismo de se 
defender da infecção por 

microorganismos.

(Fonte: http://
www.aids.gov.br/data/Pages/

LUMISBF548766PTBRIE.htm)

MI C Ó T I C A
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de organismos estranhos ao nosso corpo, e pela coordenação da resposta

imunológica adequada aos invasores. Com o sistema imunológico debilitado

pela perda de muitos linfócitos o organismo humano fi ca suscetível à infecção

por diversos tipos de microorganismos, entre eles os patogênicos.

Fonte: http:
//www.senado.gov.br/
comunica/agencia/cidadania/
Doencasdeinverno/not01.htm

Figura 2.3: O HIV
enfraquece o sistema 
imunológico e deixa a 
pessoa infectada mais
exposta ao desenvolvi-
mento de diversas doenças.

As pessoas com AIDS estão vivendo mais e melhor, o que se deve à terapia

antirretroviral (ARV), que é uma combinação de pelo menos três drogas que

retardam a evolução da infecção.

Juntamente com as campanhas de prevenção, os ARVs parecem estar contribuindo

para a estabilização do crescimento da epidemia de AIDS no Brasil.
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� Os números da AIDS

Em 2007, o relatório anual do Programa Conjunto 
das Nações Unidas sobre HIV/AIDS declarou que 
existem, aproximadamente, 33 milhões de pessoas 
vivendo com AIDS no mundo. 

Só no Brasil, entre 1980 e junho de 2007, foram 
notifi cados 474.273 casos da doença. Em 2005, 
foram notifi cados mais 35.965, o que representa 
uma taxa de incidência em torno de 19,5 infectados 
a cada 100 mil habitantes.

Diante desses números não é difícil entender por 
que a AIDS representa um dos maiores problemas 
de saúde da atualidade. Mais ainda em virtude de 
seu caráter PANDÊMICO e sua gravidade.

PA N D Ê M I C O

O que tem caráter de
pandemia. Pandemia é uma 
epidemia que atinge grandes 
proporções geográfi cas.

(Fonte: Adaptado de http:
//www.aids.gov.br/data/Pages/
LUMIS63943F78PTBRIE.htm.)
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Denomina-se transmissão 
vertical do HIV a situa-
ção em que a criança é
infectada pelo vírus da

 AIDS durante a gestação, 
o parto ou por meio 

da amamentação.

A TRANSMISSÃO VERTICAL, cujo combate éuma das prioridades do Programa

Nacional de DST e AIDS (PN-DST/AIDS), também vem sendo reduzida com a

instituição do tratamento/QUIMIOPROFILAXIA da gestante/parturiente e da criança

exposta, que além da quimioprofi laxia com o AZT será alimentada desde o

nascimento com leite em pó (fórmula infantil), e não com leite materno.

TR A N S M I S S Ã O 
V E R T I C A L

AZT

QU I M I O P R O F I L A X I A

Os AGENTES ETIOLÓGICOS da AIDS são os vírus HIV-1 e HIV-2. Esses vírus

são bastante sensíveis ao meio externo, o que signifi ca dizer que podem ser

inativados por:

• agentes físicos, como, por exemplo, o calor;

• agentes químicos, como, por exemplo, hipoclorito de sódio e glutaraldeído.

O homem é o reservatório dos dois tipos de HIV. Isso signifi ca que o vírus

fi ca armazenado em nosso organismo esperando uma oportunidade para ser

transmitido a outro.

O técnico em enfermagem, assim como outros profi ssionais da área
de saúde, está exposto o tempo todo ao contágio por inúmeros
microorganismos, devido, principalmente, ao seu ambiente de trabalho.
No site do Ministério da Saúde, você poderá encontrar dicas importantes
de como diminuir os riscos da exposição ocupacional.

Quando estiver navegando pela internet, não deixe de visitar o
endereço http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd06_02.pdf. Lá,
você encontrará uma cartilha de biossegurança e quimioprofi laxia
da exposição ocupacional ao HIV, que explica de forma simples as 
principais normas de segurança relacionadas ao assunto. 

Fonte: www.sxc.hu 
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AG E N T E E T I O L Ó G I C O 

O mesmo que profi laxia
 química, ou seja, 

o uso de substâncias 
químicas para evitar 

a contaminação/infecção
 por microorganismos. 

Um medicamento 
utilizado no tratamento 
de pacientes com AIDS.

O mesmo que patógeno, 
ou seja, é o agente causador 
de uma doença, podendo

 ser: bactéria, fungo,
 protozoário, 

helminto ou vírus.

��
�
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O HIV pode ser transmitido:

• pelo sangue (via PARENTERAL e vertical);

• pelo esperma (via SEXUAL);

• pela secreção vaginal (via sexual);

• pelo leite materno (via vertical).

Sendo assim, os fatores de risco associados aos mecanismos de transmissão do

HIV são:

• Tipo de prática sexual – as situações que propiciam aumento do risco de

transmissão do HIV são:

– relações sexuais desprotegidas;

– relações sexuais durante o período

menstrual ou que ocasionam

sangramento;

– sexo anal desprotegido (receptivo

e/ou insertivo).

• Utilização de sangue ou seus derivados, 

não testados ou tratados inadequadamente, 

assim como a recepção de órgãos ou sêmen

de doadores não triados e testados.

TR A N S M I S S Ã O 
P A R E N T E R A L

TR A N S M I S S Ã O S E X U A L

Fonte: www.sxc.hu

So
p

h
ie

Fonte: www.sxc.hu

Transmissão do vírus 
através de transfusão de
sangue e hemoderivados
contaminados pelo vírus da
AIDS, bem como através
da utilização de seringas e 
agulhas contaminadas.

Através de relações sexuais 
tanto do homem para a 
mulher como da mulher 
para o homem, em qualquer 
idade da vida.

• Reutilização de seringas e agulha

• Transmissão ocasionada por acidente 

com material biológico, sem a utilização de

equipamentos de proteção individual (EPI),

como, por exemplo, luvas de procedimentos, 

óculos de proteção e máscara.
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• Transmissão vertical – o feto de uma mulher portadora do

HIV pode adquirir esse vírus durante:

– a gestação.

– o trabalho de parto;  

– o parto.

Qualquer uma das opções anteriores poderá acontecer devido ao

contato do feto com o sangue e/ou a secreção vaginal da mãe, ou,

ainda, através do leite materno (pós-parto).

O tempo entre a exposição ao HIV e o aparecimento dos sintomas

é de cinco a 30 dias.

O período após o aparecimento dos sintomas até o desenvolvimento

da imunodefi ciência é longo. Não há consenso sobre o período em

que a pessoa vive com a imunodefi ciência.

A susceptibilidade à doença é geral, em vista dos vários modos de transmissão.

Vulnerabilidade, para os não-infectados, signifi ca ter pouco ou nenhum controle

sobre o risco de adquirir o HIV ou outra DST. Já para os doentes, vulnerabilidade

signifi ca ter pouco ou nenhum acesso a cuidados e suportes apropriados como

centro de orientações e diagnósticos.

A abordagem clínico-terapêutica do HIV tem se tornado cada vez mais complexa,

em virtude da velocidade do conhecimento acerca desse agente. O avanço nas

pesquisas científi cas acerca do assunto tem possibilitado o surgimento de

inúmeras drogas para o tratamento da doença. Dessa forma, o combate ao

vírus nunca é feito por meio de um único medicamento, e sim pela combinação

de vários.

Fonte: www.sxc.hu w.sxc
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Fonte: www.sxc.hu

Figura 2.4: A terapia 
combinada é a mais 
comum no caso do 

tratamento da AIDS 
e signifi ca usar uma ou 

mais drogas combinadas.
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Sigla para o termo Doenças
 Sexualmente Transmissíveis.
 Como o nome já dá uma
 idéia, é o tipo de doença
 que podemos pegar através
do ato sexual (anal, vaginal
ou oral), sem proteção, com

pessoas contaminadas.
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Fonte: www.sxc.hu
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O tratamento da AIDS tem como objetivo prolongar a sobrevida e melhorar a

qualidade de vida da pessoa infectada. As drogas anti-HIV atuam impedindo a

multiplicação do vírus, o que resulta na redução da carga viral e reconstituição

do sistema imunológico. Todo o tratamento é garantido pelo Sistema Único de

Saúde, por meio de ampla rede de serviços.

Você também pode e deve conhecer o
Programa Nacional de DST/AID
Ministério da Saúde. Para isso, ace
link www.aids.gov.br/legislacao.

Esse é um site com várias inform
sobre AIDS e outras doenças sexualm
transmissíveis. Lá, você encontrará 
informação sobre as doenças, fo
de prevenção e combate, tratam
legislação e muito mais.

Nesta seção, você recebeu várias informações a respeito da AIDS, uma doença

transmissível de alcance mundial. A próxima seção é dedicada a uma outra

doença transmissível, a Dengue. Além de todas as suas peculiaridades, como,

por exemplo, sua transmissão através de um mosquito, a Dengue é uma doença

restrita aos países de clima tropical. No Brasil, é uma importante doença 

transmissível, que apresenta níveis elevados de infecção durante o verão, o que

justifi ca sua presença neste tema.

Atividade 2 
Atende ao Objetivo 2 .

Vamos testar seus conhecimentos sobre a AIDS? Correlacione, então, a coluna
da direita com a da esquerda.

(1) Sangue (    ) Célula do sistema imunológico que é invadida

(2) Hipoclorito de sódio pelo vírus HIV.

(3) Transmissão vertical (    ) Combinação de drogas que combatem a

(4) Terapia antirretroviral multiplicação do vírus HIV.

(5) Linfócito T (    ) Agente químico capaz de inativar o vírus HIV.

(6) HIV (    ) Fluido corporal através do qual o vírus da
AIDS pode ser transmitido.

(    ) Agente etiológico da Síndrome da
Imunodefi ciência Humana.

(    ) Situação em que a criança é infectada pela mãe
durante gestação, parto ou amamentação.

��
�
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DENGUE

Nesta seção, vamos falar de uma doença transmissível que se tornou um dos

maiores problemas de Saúde Pública no Brasil: a Dengue.

A Dengue é, atualmente, a mais importante arbovirose (causada por ARBOVÍRUS)

que afeta o ser humano. Sua ocorrência e disseminação se dão especialmente em

países tropicais, onde as condições do meio ambiente, como, por exemplo, o

clima, favorecem o desenvolvimento e a proliferação do mosquito Aedes aegypti,

principal vetor da doença (também vetor da febre amarela urbana).

É uma doença que se apresenta como uma febre aguda. Ela pode ter um curso

benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente, que pode ser:

• Dengue Clássico (DC);

• Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) ou Síndrome do Choque da Dengue

(SCD).

G
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r 
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r

Fonte: www.sxc.hu

Figura 2.5: A Dengue é um 
importante problema de 
Saúde Publica nos países 

de clima tropical.

AR B O V Í R U S

Todos os vírus 
que são transmitidos 

por insetos, como, por 
exemplo, os mosquitos.
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Vamos, agora, entender como a Dengue se manifesta em cada uma de suas

clínicas citadas anteriormente:

• Dengue Clássico (DC): o quadro clínico pode variar muito. O primeiro

sintoma costuma ser uma febre alta. Os sintomas seguintes podem ser:

– cefaléia (dor de cabeça);

– prostração (abatimento);

– artralgia (dor nas articulações);

– anorexia (perda de apetite);

– astenia (debilidade);

– náuseas;

– vômitos;

– exantemas (manchas vermelhas);

– pruridos cutâneos (comichões na pele).

Existem muitas doenças cujos sintomas se confundem com a Dengue. Por essa

razão, o diagnóstico diferencial é muito importante. As principais doenças a

serem consideradas antes do diagnóstico defi nitivo de Dengue são gripe, rubéola, 

sarampo e outras infecções virais, bacterianas e EXANTEMÁTICAS. Além das doenças 

citadas, outros agravos (doenças) devem ser considerados de acordo com a 

situação epidemiológica da região, ou seja, de acordo com as características de

desenvolvimento de doenças em determinada região.

• Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) ou Síndrome de Choque da

Dengue (SCD): a pessoa doente pode ter sangramentos (hemorragias)

que levam ao choque e à morte. O choque é decorrente do aumento

da permeabilidade vascular seguida de hemoconcentração (aumento

da concentração do sangue) e falência circulatória. No início da fase

febril, o diagnóstico diferencial deve ser feito com outras infecções

virais e bacterianas. A partir do 3º ou 4º dias, o diagnóstico diferencial

deve ser feito com choque endotóxico decorrente de infecção bacteriana

ou meningococcemia. Outras doenças com as quais se deve fazer o

diagnóstico diferencial são:

– leptospirose;

– febre amarela;

– malária;

DO E N Ç A S 
E X A N T E M Á T I C A S

Patologias cutâneas de 
fundo vascular e de causa 
infecciosa (vírus), tóxica
(uso de drogas) ou física
(picada de inseto).
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– hepatite infecciosa;

– infl uenza;

– outras febres hemorrágicas transmitidas por mosquitos ou

carrapatos.

O agente etiológico da Dengue é um vírus. São conhecidos quatro SOROTIPOS

possíveis desse vírus: 1, 2, 3 e 4. A fonte da infecção e reservatório vertebrado

do vírus é o ser humano, embora já tenha sido descrito na Ásia e na África um

ciclo selvagem envolvendo macacos.

Fonte: http:
//www.campinas.sp.gov.br/

saude/doencas/dengue/febre_
hemorrag.htm

Figura 2.6: Na febre 
hemorrágica da dengue 
ocorrem manifestações 

hemorrágicas com diversos 
graus de gravidade.

SO R O T I P O

Caracterização do vírus 
pela identifi cação de seus 
antígenos (partículas ou 

moléculas de um ser), 
capazes de induzir uma 

resposta imunológica.
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A transmissão do vírus se faz pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se

mantém com o ciclo:

Fonte: http:
//www.anvisa.gov.br/paf/
viajantes/dengue.htm

Figura 2.7: Mapa da 
distribuição da Dengue
no mundo. Observe que 
a doença é característica
de países da região tropical 
do planeta.
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Após um REPASTO de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus

depois de 8 a 12 dias. Entretanto, a transmissão mecânica também é possível. A

transmissão mecânica acontece quando um mosquito está se alimentando com

o sangue de um indivíduo doente e é interrompido. Se ele, imediatamente, for se

alimentar em um indivíduo sadio, ele é capaz de infectá-lo. Não há transmissão

por contato direto de uma pessoa com Dengue, ou de suas secreções, com uma

pessoa sadia nem por intermédio de água ou alimento.

O período de incubação da Dengue no homem varia de 3 a 15 dias, sendo em

média de 5 a 6 dias.

O período de transmissibilidade, ou seja, o período em que a doença é possível

de ser transmitida, compreende dois ciclos:

• um intrínseco, que ocorre no ser humano;

• um extrínseco, que ocorre no vetor.

A transmissão do vírus do ser humano para o mosquito ocorre enquanto houver

presença de vírus no sangue do ser humano (viremia). O período de viremia

começa um dia antes do aparecimento da febre e vai até o 6º dia da doença.

No mosquito, após um repasto de sangue infectado, o vírus vai se localizar nas

glândulas salivares da fêmea (só a fêmea se alimenta de sangue) do mosquito,

onde se multiplica depois de 8 a 12 dias de incubação. A partir desse momento,

o mosquito é capaz de transmitir a doença e assim ele permanece até o fi nal de

sua vida (6 a 8 semanas).

A susceptibilidade ao vírus da Dengue é universal, ou seja, todas as pessoas

expostas ao contato com o mosquito infectado podem ser infectadas. A

imunidade adquirida após a infecção por um determinado sorotipo do vírus é

permanente. Quer dizer, quando um indivíduo que já foi infectado pelo sorotipo

1, por exemplo, for novamente infectado por esse mesmo sorotipo, ele não

desenvolverá mais os sintomas da doença.

Na Dengue Clássica, o tratamento é sintomático, ou seja, direcionado aos

sintomas apresentados pelo paciente, e inclui analgésicos e ANTIPIRÉTICOS. O

tratamento pode ser feito no domicílio, com orientação para que o paciente

retorne ao serviço de saúde após 48 a 72 horas do início dos sintomas. Faz

parte do tratamento a hidratação oral, aconselhando-se o paciente a aumentar

a ingestão de água, sucos, chás, soros caseiros etc.

AN T I P I R É T I C O S

Também conhecidos 
como antitérmicos, são 

os medicamentos que 
diminuem a febre.

RE P A S T O

Refeição abundante, 
alimentação, banquete.
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A Dengue é uma doença de notifi cação compulsória. Você, futuro técnico em

Enfermagem, não pode deixar de saber que todo caso suspeito e/ou confi rmado 

de Dengue deve ser comunicado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica 

regional ou estadual, o mais rapidamente possível. O Serviço deverá informar, 

imediatamente, o fato à equipe de controle vetorial local para a adoção das

medidas necessárias de combate do vetor.

Figura 2.8: O Serviço de 
Vigilância Epidemiológica
deverá ser notifi cado
de todos os casos de 
Dengue para que os focos
do mosquito sejam
encontrados e combatidos. 
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Como vimos, a Dengue é uma doença de extrema importância, mas para a qual a

ciência, infelizmente, ainda não conseguiu desenvolver uma vacina para prevenção.

Por esse motivo, a luta contra a Dengue deve ser direcionada ao controle do

mosquito vetor. Na próxima seção, veremos de que forma o controle acontece.

Atividade 3 
Atende ao Objetivo 3 .

Que tal testar seus conhecimentos sobre a Dengue de uma forma divertida?
Então, preencha a cruzadinha de acordo com as afi rmativas a seguir.

a. Vetor da Dengue.

b. Característica da imunidade adquirida pelo indivíduo, após ter sido infectado
por um determinado sorotipo do vírus da Dengue.

c. Tipo de ciclo do vírus da Dengue, que ocorre no homem, durante o período
em que ele (o vírus) pode ser transmitido para o mosquito.

d. Uma das manifestações clínicas da Dengue é a febre _____________.

e. O agente etiológico da Dengue é um ____________.

f. Todo caso suspeito ou confi rmado de Dengue deve ser avisado ao Serviço
de Vigilância ______________.

a. D *

b. E

c. ´ N

d.  ´ G

e.   ´ U

f. E ´

Vamos conhecer as medidas de controle?

As medidas de controle da Dengue se restringem ao combate ao vetor Aedes

aegypti. Isso porque que não há vacina ou drogas antivirais específi cas para

prevenção ou tratamento da doença.

O combate ao vetor envolve ações continuadas de:

• inspeções domiciliares, realizadas por profi ssionais de saúde;

• eliminação e tratamento de criadouros do mosquito, uma responsabilidade

de todos nós;
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• atividades de educação em saúde pelos meios de comunicação, profi ssionais 

de saúde;  

• mobilização de toda a sociedade para o problema DENGUE.

Fonte: http://www.defesacivil.
angra.rj.gov.br/defesacivil/asp/
noti_detalhe.asp?id=85

Figura 2.9: Agentes de
saúde são recrutados para 
o combate aos focos do 
mosquito vetor da Dengue.

As atividades de rotina para o combate ao vetor têm como principal função

reduzir os criadouros do mosquito, empregando-se preferencialmente métodos

mecânicos, isto é, métodos de remoção, destruição e vedação dos possíveis 

locais de criação dos mosquitos. Quando o uso de LARVICIDAS for indicado, eles

devem ser empregados somente em recipientes que não possam ser removidos,

destruídos, descartados, cobertos ou manipulados, de forma que se tornem 

incapazes de permitir a reprodução do vetor. Essa restrição se deve à toxicidade

dos larvicidas e tem o objetivo de não permitir que ele se espalhem. As atividades 

de rotina (visitas a casas e imóveis e pesquisa/tratamento químico em pontos

estratégicos), além de contribuírem para a redução da infestação por Aedes 

aegypti, podem evitar a sua migração para outras áreas.

LA R V I C I D A

A única garantia para que não exista a Dengue é a ausência do vetor.!

Produto químico utilizado
para matar larvas, que 
são as formas jovens (em
desenvolvimento) de certos 
tipos animais, como insetos,
anfíbios e peixes.
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Neste momento cabe destacar a importância do Ministério da Saúde no processo

de controle da Dengue e de outras doenças transmissíveis:

O Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela

organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para a promoção,

prevenção e assistência à saúde dos brasileiros. É função do ministério dispor de

condições para a proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo as

enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a

vigilância à saúde, dando, assim, mais qualidade de vida ao brasileiro.

O Ministério da Saúde tem como missão promover a saúde da população

mediante a integração e a construção de parcerias com os órgãos federais,

as unidades da Federação, os municípios, a iniciativa privada e a sociedade,

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o exercício da

cidadania (BRASIL, 2009).

Desta forma, em função da complexidade que envolve a prevenção e o controle

da Dengue, o Ministério da Saúde, através de seu Programa Nacional de Controle

da Dengue, estabeleceu dez componentes de ação para serem desenvolvidos pelos

órgãos federais, pelas unidades da Federação e pelos municípios:

1. vigilância epidemiológica;

2. combate ao vetor;

3. assistência aos pacientes;

4. integração com a atenção básica, isto é, agir em conjunto com os agentes

comunitários e as equipes de estratégia de saúde da família (Pacs/PSF);

5. ações de saneamento ambiental;

6. ações integradas de educação em saúde;

7. comunicação e mobilização;

8. capacitação de recursos humanos;

9. legislação de apoio ao programa;

10. acompanhamento e avaliação.

Tais componentes de ação, se convenientemente implementados em todos

os municípios brasileiros, contribuirão para a estruturação de programas

permanentes, integrados e intersetoriais, características essenciais para o

enfrentamento desse importante problema de saúde pública.
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http://www.sobral.ce.gov.br/
comunicacao/jornal/2002/5ed/
dengue.htm

Embora não esteja determinado o limite abaixo do qual se possa ter a certeza de

que não ocorrerão surtos de Dengue, este nível é provavelmente bem próximo

de zero. Dessa forma, em áreas com Aedes, o monitoramento do vetor deve ser

realizado rotineiramente com o objetivo de se conhecer as áreas infestadas e,

assim, desencadear medidas de controle como as listadas a seguir:

• manejo ambiental: são mudanças no meio ambiente que impeçam ou

minimizem a propagação do vetor, evitando ou destruindo os criadouros

potenciais do Aedes;

• melhoria de saneamento básico;

• participação comunitária, no sentido de evitar a infestação domiciliar do

Aedes, através da redução de criadouros potenciais do vetor (saneamento 

domiciliar);

• controle químico, que consiste em:

– tratamento focal, que atua diretamente sobre os locais onde se 

encontram as larvas do mosquito;

– tratamento perifocal, realizado em pontos estratégicos próximos a

locais onde o foco é de difícil acesso;

ograminha com a Dengue

Como você pode perceber, os desafi os são imensos; por isso o programa é baseado 
em um vasto conjunto de ações que visam ao alcance de seus objetivos.
(Fonte: Adaptado de http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pncd_2002.pdf)

Em julho de 2002, o Ministério da Saúde 
instituiu o Programa Nacional de Controle da 
Dengue (PNCD).

O programa tem como objetivo a redução da 
infestação pelo vetor, da incidência da Dengue 
e da letalidade por febre hemorrágica. Esses 
objetivos, por si sós, apresentam-se como 
grande desafi o para os governos em todas as 
esferas (municipal, estadual e federal). Para 
alcançá-los, o PNCD procura incorporar as 
experiências nacionais e internacionais bem-
sucedidas no controle da Dengue.

O programa tem, ainda, metas bem defi nidas:

• reduzir a menos de 1% a infestação do mosquito 
em moradias de todos os municípios;

• reduzir em 25% o número de casos a cada ano;

• reduzir a letalidade por febre hemorrágica a 
menos de 1%.

Um pro

���
�
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– tratamento por ultrabaixo volume (elimina alados), com uso restrito

em epidemias. É o conhecido “Fumacê”.

Atividade 4 
Atende ao Objetivo 4 .

Pesquise:

a. Quais as principais ações que devem ser abordadas em relação às atividades
de educação em saúde visando à prevenção e ao combate à Dengue?

b. Quais as mudanças que podem ser feitas no meio ambiente com o objetivo
de evitar ou destruir os criadouros do mosquito da Dengue?

c. Relacione em um texto as medidas que você encontrou e envie-o ao seu tutor
para discussão, no fórum especifi co.

RESUMINDO...

• Doenças infecciosas são as causadas por microorganismos patogênicos ou seus

metabólitos (produtos).

• As doenças transmissíveis podem ser classifi cadas em doenças infecciosas ou

doenças virais.

• A AIDS é uma síndrome causada pelo vírus HIV, que causa grave disfunção do

sistema imunológico.

Fonte: http://www.duquedecax
ias.rj.gov.br/web/cgi/cgilua.exe/

sys/start.htm?infoid=2612&s
id=13

Figura 2.10: O Fumacê é 
um inseticida pulverizado 

pelo ar que só deve ser 
usado em casos de epi-

demia, pois afeta de forma 
indiscriminada todos os 
insetos, como abelhas, 

vespas e borboletas.
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• O tratamento para AIDS é a terapia antirretroviral.

• O HIV pode ser transmitido pelo sangue, esperma, secreções vaginais e leite

materno.

• Os fatores de risco para contrair o HIV são: práticas sexuais desprotegidas;

utilização de hemoderivados, seringas, agulhas e materiais biológicos contaminados;

da mãe contaminada para o feto.

• A Dengue é uma doença típica de países tropicais, causada por um vírus.

• O vetor da Dengue é o mosquito Aedes aegypt. Apenas o mosquito infectado é

capaz de transmitir a doença.

• A Dengue apresenta duas possíveis manifestações clínicas: a Dengue Clássica, que 

tem curso variável, e a Febre Hemorrágica da Dengue ou Síndrome do Choque da 

Dengue, que, devido ao quadro hemorrágico, pode levar ao choque e à morte.

• Existem quatro sorotipos do vírus da Dengue (1, 2, 3 e 4).

• Na Dengue Clássica o tratamento é sintomático.

• A Dengue é uma doença de notifi cação compulsória.

• As medidas de controle da Dengue são direcionadas ao combate ao mosquito: 

eliminação dos possíveis criadouros, larvicidas, inseticidas, campanhas sociais etc.

INFORMAÇAO SOBRE A PRÓXIMA AULA

Nosso próximo tema continuará a falar sobre doenças transmissíveis, mas 

desta vez abordaremos aquelas que podem ser evitadas através da vacinação.

Até lá!

Respostas das Atividades
Atividade 1

a. A GRIPE e o RESFRIADO são doenças transmissíveis pelo vírus infl uenza
e por rinovírus, respectivamente, que freqüentemente afetam as pessoas.

b. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, EDUCAÇÃO e 
PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO são medidas profiláticas 
relativamente simples, que deveriam ser implantadas pelos governos para 
diminuir a disseminação de doenças transmissíveis.

c. BACTÉRIAS, FUNGOS, PROTOZOÁRIOS e VÍRUS são agentes infecciosos 
causadores das doenças chamadas transmissíveis.
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Atividade 2

(5) Célula do sistema imunológico que é invadida pelo vírus HIV.

(4) Combinação de drogas que combatem a multiplicação do vírus HIV.

(2) Agente químico capaz de inativar o vírus HIV.

(1) Fluido corporal através do qual o vírus da AIDS pode ser transmitido.

(6) Agente etiológico da Síndrome da Imunodefi ciência Humana.

(3) Situação em que a criança é infectada pela mãe durante gestação, parto ou
amamentação.

Atividade 3

a. A E D E S * A E G Y P T

b. P E R M A N E N T E

c. I N T R Í N S E C O

d. H E M O R R Á G I C A

e. V Í R U S

f. E P I D E M I O L Ó G I C A

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, Ministério da Saúde. Portal da Saúde. Disponível em: <http://

portal.saude.gov.br/portal/saude/gestor/default.cfm>. Acesso em 4 mar. 2009

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Dengue: aspectos

epidemiológicos, diagnóstico e tratamento. Brasília, DF: Fundação Nacional

de Saúde, 2002.

BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Dengue: instruções

para pessoal de combate ao vetor: manual de normas técnicas. 3. ed. rev. Brasília,

DF: Fundação Nacional de Saúde, 2001. 84 p. il. 30 cm.

BRASIL, Ministério da Saúde. Guia de vigilância epidemiológica. [S.d: s.n.],

2008.



2

Tema 3

Doenças transmissíveis 
causadas por bactérias e 
evitáveis por vacinação:
características gerais
OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar as principais características de algumas

doenças infecciosas transmitidas por bactérias e

que são possíveis de serem evitadas através da

vacinação.

OBJETIVO ESPECÍFICO VOLTADO PARA O 
CONTEÚDO

O estudo deste tema proporcionará a você:

1 avaliar algumas das principais

características das seguintes doenças

transmissíveis causadas por bactérias:

• Tétano;

• Difteria;

• Coqueluche;

• Tuberculose;

• Hanseníase;

• Infecções pelo Haemophilus Infl uenzae b.

Fonte: http://www.hgg.rj.gov.br/noticias/31-07-2008/vacinacao_rubeola.html



COMPETÊNCIA A SER DESENVOLVIDA 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM
Capacidade de participar da equipe de saúde na

atenção primária, considerando sua inserção na

mobilização social e na atenção integral a famílias

e comunidades.
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A PICADA QUE SALVA

Você já foi vacinado? É muito provável que a resposta seja sim. Já parou para

pensar de que maneira aquele líquido, que é injetado da seringa para dentro do

seu corpo, pode proteger você de alguma doença?

Diferente da maioria dos remédios, que trata dos sintomas que sentimos quando

estamos doentes, as vacinas evitam que fi quemos doentes. Você já tinha pensado

a respeito?

As vacinas são, em sua grande maioria, constituídas pelo microorganismo

causador da doença. Ele pode se apresentar de duas formas:

a. morto; 

b. vivo, mas em uma forma atenuada, quer dizer, ele é alterado geneticamente

para não ser mais infeccioso.

Mas como isso funciona? Na verdade, a 

presença do microorganismo ativa o nosso 

sistema imunológico, mesmo que ele não seja

uma ameaça, ou seja, mesmo que ele esteja

morto ou sem possibilidade de invadir as 

células do organismo. O sistema imunológico

demora certo tempo, em torno de sete dias, 

para preparar uma resposta efi caz contra os 

microorganismos invasores. Como demora, você

fi ca doente; mas depois que a resposta começa a 

funcionar, se não for um microorganismo muito

difícil de combater, você melhora. Quando o

sistema imunológico é ativado pela presença do

microorganismo, ele é capaz de montar uma memória a respeito dele. Isso signifi ca

dizer que quando você for atacado pela segunda vez por esse mesmo microorganismo,

o seu sistema imunológico vai responder muito rapidamente, não dando tempo de

você fi car doente.

É assim que as vacinas funcionam! Elas colocam o vírus ou bactéria em você, de

um jeito que você não fi ca doente (mortos ou atenuados), mas que é capaz de fazer

com que seu sistema imunológico crie uma memória a respeito deles. Quando

você entrar em contato com o microorganismo em um ambiente qualquer, seu

sistema imunológico já está preparado e age muito rápido, você nem sente que

foi infectado. Não é incrível?!

Figura 3.1: As vacinas, em
sua maioria, são compostas

por microorganismos mortos
ou atenuados. Mas existem
aquelas que são produzidas

a partir do DNA do micro-
organismo, ou ainda, pelas

toxinas liberadas por alguns
tipos de bactérias.

Fonte: http://www.sertaozin
ho.sp.gov.br/noticia/noticia_

demo_new.php?id=195
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Neste tema, você aprenderá sobre as doenças infecciosas que são causadas por

bactérias e podem ser evitadas com a vacinação. Lembre-se: uma vacina pode

salvar uma vida, pois, como você aprenderá aqui, muitas dessas doenças são

extremamente perigosas.

��
�

Se você ficou interessado
em saber mais sobre as vaci-
nas, não deixe de entrar no
endereço http://www.ccs.
saude.gov.br/revolta/videos/
08.html. Este é um site
chamado Revista da Vacina
que pertence ao Ministério
da Saúde. Lá você poderá
encontrar vários vídeos sobre
o assunto, bem como tópicos

da história relacionados ao tema como, por exemplo, a Revolta da
Vacina. Terá acesso ainda aos calendários e postos nacionais de
vacinação, entre vários outros assuntos.

TÉTANO

O tétano é causado pela bactéria Clostridium tetani. Essa bactéria é um BACILO 

GRAM-POSITIVO ANAERÓBIO, encontrada normalmente no solo sob a forma de 

ESPOROS. O reservatório desse agente etiológico é o trato intestinal do homem e

animais domésticos, especialmente o cavalo.

O tétano é uma doença infecciosa grave que freqüentemente pode levar 

à morte. É também considerada uma doença  imunoprevenível (evitável 

por vacinação) que pode acometer indivíduos de qualquer idade e não é 

transmissível de uma pessoa para outra. A ocorrência da doença é mais 

freqüente em regiões onde a cobertura vacinal da população é baixa e o acesso 

à assistência médica é limitado.

A doença é chamada de tétano acidental quando é conseqüência da contaminação 

de ferimentos, às vezes insignifi cantes. Essa contaminação ocorre pela introdução 

dos esporos em uma solução de continuidade (ferimento), geralmente do tipo

perfurante (ferimento punctório), contaminada com:

• terra;

• poeira; 

• fezes de animais; 

• fezes humanas.

Fonte: http://www.ccs.saude.gov.br/revolta/
ltempo.html

Denominação que se dá 
a bactérias que possuem
formato de pequenos
bastões.

BA C I L O

São formas latentes de 
alguns tipos de bactéria. 
Elas fi cam neste estado
inativo quando sujeitas a 
situações adversas para
a sua sobrevivência. 
Se transformar em um 
esporo é, basicamente, 
um mecanismo de defesa. 
Nessa forma, elas podem
sobreviver por anos, 
até se depararem com
um ambiente favorável,
quando, então, voltam a 
se reproduzir.

ES P O R O S

A coloração de Gram 
é um método que
permite a separação de
amostras de bactérias
em gram-positivas e
gram-negativas. As gram-
positivas são identifi cadas
por serem capazes de
reter em suas paredes 
celulares um corante 
usado durante a técnica. 
Isso tem importância
clínica por permitir, 
pela identifi cação 
parcial da bactéria, 
o monitoramento da
infecção até que os dados 
da cultura estejam todos 
disponíveis.

GR A M-P O S I T I V O

Organismo que sobrevive
na ausência de oxigênio.

AN A E R Ó B I O
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Queimaduras podem ser também a porta de entrada dos esporos devido

à desvitalização (enfraquecimento) dos tecidos. A presença de tecidos

necrosados, como no caso de queimaduras, favorece o desenvolvimento do

agente patogênico anaeróbico.

O período de incubação, ou seja, o tempo entre a infecção e a manifestação

dos primeiros sintomas, é em torno de 10 dias. No entanto, esse período pode

apresentar uma variação entre 2 e 21 dias. Quanto menor é o período de

incubação, maior é a gravidade da doença.

O indivíduo contaminado pode apresentar:

• rigidez (hipertonia) dos músculos masseteres (músculo da mastigação) e

dos músculos do pescoço;

• contratura muscular generalizada (opistótono);

• rigidez muscular progressiva;

• crises de contraturas desencadeadas por estímulos sonoros e luminosos.

O tratamento para o tétano consiste em:

• internação hospitalar;

• administração de sedativos;

• soro antitetânico (SAT); 

• antibioticoterapia.

Todos nós somos suscetíveis a essa 

doença, entretanto, a letalidade 

é maior em recém-nascidos. Isso 

acontece porque a letalidade depende

de fatores como a qualidade da 

atenção médica e do período de 

incubação da doença.

A imunidade do recém-nascido é

con ferida pela vacinação adequada

da mãe. Essa vacinação deve ser feita

com três doses da vacina antitetânica.

A imunidade contra o tétano pode ser

adquirida de várias formas:

Fonte: www.sxc.hu 

Figura 3.2: Materiais 
enferrujados podem 
armazenar o bacilo

do tétano.
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• por meio da vacina, que deve ser administrada em  três doses, e seu efeito

possui duração de dez anos;

• por meio dos anticorpos maternos, que são transmitidos ao bebê pela

amamentação e o deixam imune ao tétano neonatal, que você aprenderá

mais à frente;

• pela administração da IMUNOGLOBULINA HOMÓLOGA ou HETERÓLOGA 

antitetânica, que profere uma imunidade transitória, isto é, não 

duradoura.

É administrado imunoglobulina em casos de suspeita de tétano, pois ela é o

anticorpo e protege o organismo da doença. Como o sistema imunológico 

pode demorar a preparar a defesa do organismo, e o período de incubação do

tétano pode ser pequeno, dar o anticorpo já pronto atua imediatamente contra

o microorganismo infectante.

Já a vacina leva à produção dos anticorpos (imunoglobulinas) pelo próprio 

organismo, mas isso leva certo tempo (em torno de cinco a sete dias). Por 

esse motivo, ela é administrada depois da infecção e confere imunidade ao

tétano por dez anos. Você deve ter percebido que, nesse caso, a doença não 

confere imunidade, ou seja, ao contrair o tétano, o indivíduo não cria uma 

memória imunológica.

Tétano neonatal

O tétano neonatal é transmitido por meio da contaminação do coto umbilical

pelos esporos da bactéria Clostridium tetani. A infecção ocorre quando são

utilizados instrumentos para secção do cordão umbilical contaminados com os

esporos.  Ou, ainda, pelo uso de substâncias contaminadas com os esporos na

ferida umbilical como, por exemplo, teia de aranha, pó de café, esterco etc.

É uma proteína do 
sangue produzida por 
células do sistema 
imunológico, com
propriedades imunitárias 
e que tem função de 
anticorpo no organismo.

IM U N O G L O B U L I N A

É a imunoglobulina 
encontrada no sangue 
humano.

IM U N O G L O B U L I N A 
H O M Ó L O G A

É a imunoglobulina 
encontrada no sangue 
de espécies diferentes da 
humana, por exemplo, 
a imunoglobulina do
sangue de cavalo.

IM U N O G L O B U L I N A 
H E T E R Ó L O G A

Fonte: http:
//www.seplan.ba.gov.br/
arquivos/rev_2003_2006/inc_
saude.htm

Figura 3.3: Segundo 
a Fundação Nacional 
de Saúde, em muitos 
dos países em desen-
volvimento, o tétano
neonatal é responsável
pela metade das mortes 
neonatais. 
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Essa é uma doença que apresenta as seguintes características:

• é infecciosa;

• aguda, apresenta um curso muito rápido após a infecção;

• grave; 

• não-contagiosa, porque não é transmitida de pessoa para pessoa.

O tétano neonatal acomete o recém-nascido nos primeiros dias de vida, tendo

como manifestação clínica inicial a difi culdade de sucção do seio materno, bem

como de mamadeiras ou chupetas. As manifestações posteriores cursam com:

• irritação;

• choro constante, sem motivo;

• recusa à amamentação;

• contraturas, geralmente confundidas com cólica intestinal.

Este quadro clínico é também conhecido como “mal de sete dias”.

O PERÍODO DE INCUBAÇÃO dura, em média, 7 dias. No entanto, ele pode variar

de 2 a 28 dias.

A susceptibilidade à doença é universal, ou seja, qualquer recém-nascido, de

ambos os sexos e todas as raças, pode ser afetado.

A doença não confere imunidade. Contudo, a vacinação adequada da mãe, com três 

doses (mínimo de duas) nos últimos cinco anos antes do nascimento, gera imunidade 

passiva e transitória até os quatro meses de vida extra-uterina de seus fi lhos.

A imunidade ativa, obtida pela vacina, dura em torno de 10 anos. No entanto,

recomenda-se um reforço em caso de nova gravidez, se esta ocorrer há mais de

5 anos da última dose. 

A imunidade passiva ocorre por meio da aplicação do soro antitetânico (SAT) e

da imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT) e dura em média uma semana

(o soro) e 14 dias (a imunoglobulina), respectivamente. Lembrando que o soro

e a imunoglobulina são usados para tratamento, pois são anticorpos prontos

e, a partir do momento em que são aplicadas, já começam a combater o micro-

organismo causador do tétano.

É o tempo decorrido 
entre a exposição ao 

organismo patogênico 
e a manifestação dos 

primeiros sintomas 
da doença.

PERÍODO DE INCUBAÇÃO
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Atividade 1
Atende ao Objetivo 1 .

Agora que você já sabe um pouco mais sobre o tétano, vamos testar seus 
conhecimentos? Para isso, responda às perguntas a seguir:

a. Digamos que você está tratando de um paciente com tétano e esse paciente
apertou a sua mão. Qual o risco de você ser contaminado? Explique todas
as possibilidades que você acredita que estão envolvidas.

b. O bebê com tétano neonatal apresenta difi culdade de sugar o seio da mãe
(amamentar). Com base em que características dessa doença você explicaria
essa difi culdade apresentada pelo bebê?

DIFTERIA

A difteria é causada por um bacilo gram-positivo conhecido como Coryneo-

bacterium diphtheriae. O reservatório desse agente etiológico é o homem. 

É freqüente o homem ser portador assintomático do Coryneobacterium

diphtheriae, ou seja, é comum o homem estar infectado com a bactéria e não

apresentar sintomas da doença. A difteria é também conhecida como crupe, sendo 

uma doença imunoprevenível (existe vacina para ela), grave e potencialmente

fatal. Ela é causada pela toxina produzida pela bactéria.

Fonte: www.sxc.hu
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Para pensar e refl etir. Aproveite o espaço a seguir e responda às seguintes questões: 

Que atitudes as pessoas costumam ter com o curativo do coto umbilical na região 

em que você mora? Existe mortalidade por tétano neonatal na sua região?
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A transmissão da difteria ocorre pelo contato com o doente ou portador

infectado, por meio de seus:

• exsudatos;

• secreções das mucosas do nariz, faringe ou lesões cutâneas; 

• objetos contaminados por suas secreções.

A manifestação clínica mais freqüente é a presença da pseudomembrana branco-

acinzentada que pode surgir nas amígdalas  e invadir as estruturas vizinhas.

Os doentes devem ser hospitalizados para receber tratamento, que consiste na

administração de soro antidiftérico e terapia com base em antibióticos.

O período de incubação da doença é de um a seis dias. A transmissibilidade,

ou seja, a possibilidade de a pessoa infectada transmitir o microorganismo para

outra pessoa, ocorre enquanto houver bacilos nas secreções e lesões da pessoa

infectada. O período de transmissibilidade dura, em geral, de duas a quatro

semanas após o início dos sintomas. Com o tratamento adequado (administração

do soro e antibióticos), a transmissibilidade termina cerca de 24 a 48 horas após

iniciado o tratamento.

É MUITO IMPORTANTE QUE A 

EQUIPE DE ENFERMAGEM ORIENTE OS 

 OU SEUS  

A RELATAR SINAIS DE DIFICULDADE 

RESPIRATÓRIA, POIS, NESSES 

CASOS, É  

REDOBRADA!
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A suscetibilidade é universal, entretanto, ela é maior em crianças menores de

seis anos. A imunidade é conferida:

• pela vacina;

• pela infecção natural que, em geral, não confere imunidade 

permanente;

• por anticorpos maternos, os fi lhos de mães imunes apresentam imunidade 

nos primeiros meses de vida.

A imunidade temporária (curta duração) é conferida pela administração de soro 

antidiftérico. Assim como no caso do tétano, o soro é usado como tratamento

da doença e não como prevenção.

Fonte: http://www.bio.fi ocruz.br/interna/
vacinas_dtp_hib.htm

�
� Um combinado que dá certo

A o-ManguinhosBio é uma unidade técnico-científi ca da Fundação Oswaldo Cruz 
ruz) que produz e desenvolve imunobiológicos, com vacinas, por exemplo, (Fiocr
atendimento das demandas de Saúde Pública do país. Ela produz, entre para 

as, uma vacina combinada contra outra
(difteria, tétano e coqueluche) e DTP 

Hib (Hib Haemophilus influenzae tipo B), 
que também é chamada de tetravalente, 
já que protege contra as quatro doenças. 
Essa vacina é produzida em parceria com 
o Instituto Butantan. Ela é indicada para 
bebês, que devem tomá-la em três doses: 
com dois, quatro e seis meses de idade. 
Essa vacina não deve ser usada em crianças 
a partir de sete anos, e, portanto, não serve 
para adultos e idosos.

(Fonte: Adaptado de http://www.fi ocruz.br/bio/
cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=210)

Atividade 2
Atende ao Objetivo 1 .

Você acredita que um indivíduo infectado com a bactéria causadora da difteria, 

mas sem nenhum sintoma aparente, é capaz de transmitir a doença? Por quê?
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COQUELUCHE

A coqueluche, conhecida também como tosse espasmódica, é uma doença

imunoprevenível de grande importância na infância, que pode levar a

complicações graves, inclusive ao óbito.

A coqueluche tem como agente etiológico a bactéria Bordetella pertussis. O reser-

vatório desse bacilo é o homem. O modo de transmissão se dá de pessoa a pessoa 

(é contagiosa) pelas secreções nasofaríngeas, especialmente na fase catarral, que 

é o início da doença. O período de incubação da doença pode variar de seis a

catorze dias.

A transmissibilidade se dá, principalmente, durante a fase catarral, diminuindo

nas três semanas seguintes.  As manifestações clínicas são as seguintes:

• Fase catarral: manifestações respiratórias e febre, mal-estar, coriza e tosse

seca, com a instalação de surtos de tosse.

• Fase paroxística: tosse seca “comprida”, acompanhada de um ruído

característico (guincho) e seguida de vômito.

• Fase de convalescença: os episódios de tosse desaparecem e dão lugar à

tosse comum.

Fonte: http://
www.senado.gov.br/sf/senado/

portaldoservidor/jornal/
jornal86/humor.aspx

Figura 3.4: Os bacilos da 
coqueluche são dissemi-

nados pelo ar, através das 
gotículas respiratórias de 

uma pessoa infectada. Um 
dos sintomas da doença é 

a apresentação de grandes 
episódios de tosse, o que 

ajuda a disseminar o 
agente etiológico.
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O tratamento da coqueluche é feito com medicamentos direcionados para o

tratamento dos sintomas e antibióticos. A hospitalização está indicada para

crianças que apresentem complicações respiratórias tais como:

• pneumonia causada pela bactéria Bordetela pertussis;

• pneumonia causada por outras ETIOLOGIAS; 

• ativação de tuberculose latente (oculta);

• atelectasia;

• broquietasia;

• enfi sema; 

• pneumotórax;

• ruptura de diafragma;

• otite média;

• apnéia (parada respiratória).

A hospitalização de crianças pode ser indicada também nos casos em que a

criança apresente complicações neurológicas, tais como:

• encefalopatia aguda;

• convulsões;

• coma;

• hemorragias intracerebrais;

• hemorragia SUBDURAL; 

• estrabismo; 

• surdez. 

Conjunto de fatores 
que contribuem para 
a ocorrência de uma
doença ou de algum 
estado anormal. Causas 
de uma doença. 

ETIOLOGIA

É o espaço existente
entre as membranas
dura-máter e aracnóide. 
O sistema nervoso
é envolvido por três 
membranas chamadas
de meninges que servem 
para sua proteção. Essas
três membranas são: a
dura-máter, a aracnóide e
a pia-máter.

SUBDURAL
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A suscetibilidade da coqueluche é universal, entretanto, é maior em crianças

menores de cinco anos, sendo mais grave em menores de um ano.

A imunidade contra a coqueluche é permanente e se dá por meio da doença e

pela vacina.

Atividade 3 
Atende ao Objetivo 1 .

Qual o risco de um indivíduo com coqueluche que apresenta um quadro de tosse

comum transmitir a doença? Por quê?
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TUBERCULOSE

A turberculose era chamada, antigamente, de peste branca, e conhecida também em

português como tísica pulmonar ou doença do peito. É uma das doenças infecciosas

documentadas há mais tempo e continua a afl igir a humanidade nos dias atuais.

O agente etiológico da tuberculose é conhecido como bacilo de KOCH ou 

Mycobacterium tuberculosis. Essa bactéria pode alcançar diversos órgãos, mas 

só os indivíduos que tiveram o pulmão atingido são capazes de disseminar a

doença. O Mycobacterium bovis, causador da tuberculose em bovinos, também 

pode causar a doença em humanos. O reservatório do microorganismo é o

indivíduo infectado, especialmente, o bacilífero, que é o indivíduo que elimina

os bacilos para o exterior através de suas secreções.

A fonte de infecção da tuberculose é o indivíduo infectado, que elimina grandes

quantidades de bacilos no escarro e pelo ar, por meio de gotículas provenientes

da pessoa infectada, que podem ser disseminadas ao tossir, falar, cantar etc., 

ou seja, um indivíduo bacilífero. O gado bovino e outros mamíferos, quando 

infectados pelo Mycobacterium bovis, também são fontes de infecção. A infecção 

em humanos ocorre quando não há inspeção adequada do leite e da carne para

consumo da população.

O indivíduo bacilífero infecta, aproximadamente, entre 5 a 10 pessoas por ano

e se mantém, nestas condições, geralmente, por dois anos até:

• a recuperação espontânea; 

• a morte;

• a cronificação (persistência do microorganismo), situação em que 

continuará eliminando bacilos por alguns anos.

Nascido em 11 de
dezembro de 1843, na
Alemanha, Robert Koch,
como era mais conhecido,
foi médico, patologista, 
bacteriologista e um
dos fundadores da
microbiologia e dos
estudos relacionados 
à epidemiologia das 
doenças transmissíveis. 
Em 1876, Koch 
demonstrou o ciclo
de vida do bacilo de
antraz, o primeiro 
agente microbiano cujos 
efeitos patogênicos
foram comprovados pela
bacteriologia. Em 1882,
ele descobriu o bacilo 
causador da tuberculose, 
que em sua homenagem
passou a se chamar 
bacilo de Koch. Robert 
Koch foi agraciado
com o prêmio Nobel de
Fisiologia ou Medicina
em 1905.

Fonte: http:
//www.ccs.saude.gov.br/
revolta/personas/koch.html

HEINRICH HERMANN 
ROBERT KOCH

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.5: Os bacilos de 
Koch são transmitidos
pelo ar. Ao espirrar,
tossir e até falar, o indivíduo 
infectado é capaz de 
transmitir a doença.
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O período de incubação é variável, podendo durar de 4 a 12 semanas para a

detecção das LESÕES PRIMÁRIAS.  Entre o momento da infecção e o surgimento

dos sintomas pode ou não haver um período de latência. Na maioria dos casos

da doença pulmonar, por exemplo, os sintomas surgem em torno de 12 meses

após a infecção. 

A transmissibilidade ocorre enquanto o doente eliminar os bacilos selvagens,

ou seja, os bacilos que não sofreram os efeitos do tratamento quimioterápico.

Iniciado o tratamento, o doente deixa de ser bacilífero em cerca de 15 dias. 

Já a suscetibilidade é universal, ou seja, todos que estiverem em contato com

um indivíduo capaz de transmitir o bacilo estão sujeitos ao desenvolvimento

da doença. No entanto, a suscetibilidade é maior em desnutridos, alcoólatras e

indivíduos imunodeprimidos.

A vacina BCG, dada no primeiro mês de vida do bebê, é capaz de prevenir

as formas mais graves da doença, principalmente nas crianças. A imunidade

conferida através da doença e da vacina é uma imunidade relativa e de duração

variável, que parece depender basicamente da genética de cada indivíduo.

Os sinais clínicos mais evidentes da tuberculose são:

• tosse persistente, por cerca de quatro semanas;

• catarro esverdeado ou com raios de sangue;

• febre no fi nal da tarde;

• emagrecimento;

• falta de apetite;

• suor noturno.

O tratamento possui as seguintes características:

• é desenvolvido sob regime ambulatorial;

• é supervisionado por um profi ssional de saúde;

• são necessárias pelo menos três observações semanais da tomada dos

medicamentos durante os primeiros dois meses;

• é necessária uma observação por semana até o fi nal do tratamento;

• a medicação é de uso diário e deverá ser administrada, de preferência,

em uma única tomada.

Lesões encontradas 
nos tecidos invadidos 

pelo bacilo quando 
da primeira infecção 

(tuberculose primária). 
Muitos indivíduos são 

assintomáticos nessa 
primeira infecção, mas 
desenvolvem a doença 

quando são reinfectados 
(tuberculose secundária).

LE S Õ E S P R I M Á R I A S
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A hospitalização de pacientes com tuberculose é admitida somente em casos

especiais e de acordo com as seguintes prioridades, pacientes com:

• meningoencefalite;

• indicações cirúrgicas em decorrência da tuberculose. Complicações graves 

da tuberculose;

• intolerância medicamentosa incontrolável em ambulatório;

• intercorrências clínicas e/ou cirúrgicas graves;

• estado geral que não permita tratamento em ambulatório;

• em casos sociais como:

– ausência de residência fi xa; 

– grupos com maior possibilidade de abandono, como casos de 

retratamento (abandonaram o tratamento e estão retornando), ou 

pessoas que entraram em falência fi nanceira.

APÓS INICIADO O TRATAMENTO, É 

IMPORTANTE INFORMAR AO DOENTE 

QUE OS SINTOMAS IRÃO 

 TRATAMENTO É LONGO E 

REQUER PACIÊNCIA!
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A doença dos poetas

essa dor da vida que devoraMas e

ia de glória, o dolorido afã...A âns

r no peito emudecera ao menosA dor

morresse amanhã!Se eu 

Álvares de Azevedo

A tuberculose já foi considerada um
estímulo à criatividade dos artistas.
Ela foi o mal que assombrou os poetas 
românticos. Nessa época, a doença era 
associada à boemia e aos sentimentos
exaltados. Dizia-se que o romântico de
verdade morria de amor, tuberculose
ou das duas coisas juntas. Poetas como
Álvares de Azevedo e Castro Alves morre-
ram da doença. Parte da obra de Manoel
Bandeira foi infl uenciada pelo sofrimento causado por ela, embora
não tenha morrido disto. Nelson Rodrigues também sofreu do mal. O 
famoso livro A dama das camélias teve como inspiração o padecimento
por tuberculose de seu autor, Alexandre Dumas. A doença tem ainda 
em seu currículo “mortífero” nomes como: Noel Rosa, Franz Kafka
(escritor), Frédéric Chopin (pianista) e Vivien Leigh (a Scarlett O’Hara
de E o vento levou).

(Fonte: Adaptado de http://biotuberculose.no.comunidades.net/index.php?pagin
a=1284536096)

Atividade 4 
Atende ao Objetivo 1 .

Vamos ver se você aprendeu mais um pouco sobre a tuberculose? Então, responda
às perguntas a seguir:

a. Um indivíduo tuberculoso assintomático é capaz de transmitir a doença? 
Por quê?

b. Por que os indivíduos imunocomprometidos são mais suscetíveis à
tuberculose? Pensando nisso, cite uma doença que facilita o desenvolvimento
da tuberculose.
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HANSENÍASE

A hanseníase ou mal de HANSEN é uma doença infecciosa. O agente etiológico é

um bacilo, conhecido como Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen.

Existem quatro formas de manifestações da hanseníase:

• virchowiana;

• dimorfa;

• indeterminada;

• tuberculóide.

A principal fonte de infecção é o homem portador das formas Virchowiana 

e Dimorfa (consideradas formas MULTIBACILARES), pois somente elas são 

transmissíveis. As formas indeterminada e tuberculóide não são transmissíveis

(consideradas PAUCIBACILARES).

A principal característica, comum a todas as formas de manifestação da doença, 

é a perda de sensibilidade nervosa na área de pele afetada.

A suscetibilidade é universal, ou seja, qualquer pessoa está sujeita a ser infectada 

pelo microorganismo causador da doença. A hanseníase não escolhe raça, idade 

ou sexo.

Nascido em 1841, na 
cidade de Bergen, na 
Noruega, foi médico e
botânico. Ficou famoso,
em 1874, ao descobrir 
a bactéria causadora da 
lepra que, na época, era
um grande problema 
social em toda a Europa.

Fonte: Adaptado de http:
//www.dec.ufcg.edu.br/
biografi as/GerharAr.html

GE R H A R D AR N A U E R 
HE N R I K HA N S E N

Signifi ca que existem 
muitos bacilos.

MU L T I B A C I L A R E S

Signifi ca que existem 
poucos bacilos.

PA U C I B A C I L A R E S

Figura 3.6: Manchas aver-
melhadas ou esbranquiça-
das são sinais característi-
cos da hanseníase, uma 
doença que atinge a pele e
os nervos.
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Atividade 5
Atende ao Objetivo 1 .

Você sabe quais são as características das formas de hanseníase? Então pesquise
a respeito e discuta com seus colegas no fórum “Formas de Hanseníase”. Depois,
quando for solicitado, envie um pequeno texto sobre o assunto ao seu tutor
através da plataforma.

O período de incubação da hanseníase parece ser um dos mais longos das

patologias humanas, podendo variar de dois a sete anos. Existe relato sobre

períodos de incubação que duraram sete meses, como também existe relato

sobre períodos de dez anos.

O período de transmissibilidade é considerado o tempo durante o qual

encontram-se bacilos em indivíduos com a forma virchowiana, e que ainda não

foram tratados. O modo de transmissão da doença é por meio da convivência

do indivíduo suscetível (pessoa não vacinada ou que nunca foi infectada) com

o doente. 

Acredita-se que a principal forma de contágio é através de secreções do trato

respiratório superior (secreções nasais, gotículas da fala, tosse, espirro) dos

pacientes doentes.

O tratamento é eminentemente ambulatorial. Nos serviços básicos de saúde,

administra-se uma associação de medicamentos (de dois a três). Esse tipo de

tratamento é chamado de poliquimioterapia (PQT/OMS). A regularidade no

tratamento é fundamental para a cura do paciente.

A prevenção das incapacidades que acometem o indivíduo com hanseníase

é atividade primordial durante o tratamento da doença e, em alguns casos,

até mesmo após o paciente receber alta. Essas incapacidades se relacionam

principalmente ao comprometimento neurológico ocasionado pela doença. 

O comprometimento neurológico aparece freqüentemente nos braços e 

pernas, causando perdas de sensibilidade e defi ciências motoras. O doente com

hanseníase perde a capacidade de sentir dor, um dos importantes mecanismos

de defesa do nosso organismo. Outro importante mecanismo de defesa atacado

pela doença é a visão, um sentido importante para a proteção de possíveis

acidentes como queimaduras e cortes. Entretanto, muitas vezes a visão fi ca

debilitada pela ação direta do bacilo, o que pode difi cultar a prevenção das

incapacidades, requerendo uma atuação direta dos profi ssionais de saúde e da

família do paciente. Como muita coisa sobre o comprometimento neural na
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hanseníase ainda é desconhecida, e as manifestações continuam ocorrendo, 

mesmo após a destruição dos bacilos, a prevenção deve ser mantida pelo tempo

que for necessário.

Você, futuro Técnico de Enfermagem, precisa, em conjunto com a equipe de

saúde, orientar o paciente para o autocuidado, pois esta é uma arma valiosa

para evitar seqüelas.

Chamamos de autocuidados as ações e atividades que o próprio paciente 

realiza para evitar o surgimento de problemas e/ou detectá-los precocemente

para evitar suas complicações. Para realizar o autocuidado, é necessário que ele

tenha o conhecimento, as habilidades e o apoio adequados. É aí que entram os

profi ssionais de saúde, informando, ensinando e ajudando (BRASIL, 2008).

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), o autocuidado deve ser realizado 

pelo paciente da seguinte forma:

• assumir o tratamento quimioterápico;

• informar ao profi ssional de saúde se surgirem efeitos colaterais dos 

medicamentos;

• informar ao profissional de saúde se surgirem novos sinais ou 

sintomas;

• reconhecer os principais sinais e sintomas das reações/NEURITES// ;

• tomar regularmente a medicação indicada para o tratamento das reações/

neurites, não interrompendo seu uso sem autorização médica;

• informar ao profi ssional de saúde se não houver melhora dos sinais e

sintomas;

• continuar o trabalho, estudo, atividades sociais na família e comunidade;

• informar ao profi ssional de saúde se houver difi culdade na continuidade

dessas atividades listadas no item anterior por causa da hanseníase;

• fazer auto-inspeção, isto é, a avaliação diária dos olhos, nariz, pele, 

mãos e pés;

• fazer inspeção diária do calçado, verifi car se está em perfeitas condições

de uso, que não tenha ondulações ou outro tipo de defeito que ocasione

problemas aos pés;

• utilizar proteção nas atividades de vida diária, como luvas, por 

exemplo;

• informar ao profi ssional de saúde se não houver melhora do quadro.

É uma lesão infl amatória 
ou degenerativa dos 
nervos, podendo causar 
paralisia. É uma das 
principais conseqüências
da hanseníase.

NE U R I T E
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O Brasil ocupa o segundo lugar em casos de hanseníase no mundo. A vacina BCG

(a mesma usada para tuberculose) funciona como medida profi lática (prevenção).

Ela é capaz de aumentar a proteção contra o bacilo de Hansen, para aqueles

que convivem de forma íntima e prolongada com o indivíduo doente, pessoa

que defi nimos como “contato”.

O preconceito é a pior doença

ntiguidade, a lepra era Na An
enominação comum para uma de
as doenças em que a má todas a
ncia do enfermo era um aparên
s sintomas. Dessa forma, de seus

a elefantíase, a sarna, o vitiligo a elefan
e a psoríase eram doenças 
associadas à lepra.

Isso, somado à crença que as 
pessoas tinham de que era uma 
doença hereditária e incurável 
que, invariavelmente, levava 
a deformidades e mutilações, 
fortaleceu o preconceito que 
atravessou séculos e permanece 
ainda nos dias de hoje.

Se você fi zer uma pesquisa no Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa,
por exemplo, verá que a palavra lepra pode signifi car pessoa ruim ou
imprestável.

Na Idade Média, os leprosos eram segregados, considerados pecadores que
estavam sendo punidos por Deus. Atualmente, apesar de esses fatos serem
comprovadamente falsos, o hanseniano, além de sofrer com a doença, está
sujeito à ignorância, ao medo e à rejeição.

(Fonte: Adaptado de http://www.dahwmt.org.br/eventos_realizados.php?id=18)

Fonte: www.sxc.hu

Em
it

ea
’s

Atividade 6
Atende ao Objetivo 1 .

Existem quatro formas de manifestação da hanseníase, mas apenas duas delas

são transmissíveis.  Quais são essas formas, e qual característica delas você

acredita está relacionada com a possibilidade de transmissão?
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INFECÇÕES PELO HAEMOPHILUS INFLUENZAE B

O Haemophilus infl uenzae tipo b é uma bactéria responsável por infecções graves, 

principalmente em crianças pequenas, nos primeiros anos de vida. As principais

infecções causadas pelo Haemophilus infl uenzae b (Hib) são: 

• meningite;

• septicemia;

• pneumonia;

• epiglotite;

• celulite;

• artrite séptica;

• osteomielite;

• pericardite.Fonte: Centro de Doenças
Infecciosas (CDI)/Centro Nacio-
nal de Epidemiologia (CENEPI)/
Fundação Nacional de Saúde
(FNS), 1993.

Figura 3.7: O gráfi co 
mostra a incidência de
meningite causada por 
Haemophilus Infl uenza b 
em crianças de 0 a 5 anos,
por regiões do Brasil, no 
ano de 1991. No eixo hori-
zontal está especifi cada a
idade. Antes de um ano,
as idades estão agrupadas
por meses. O eixo verti-
cal apresenta o número 
de casos por 100.000
habitantes. É possível 
verifi car que a incidência
da doença vai diminuindo 
até os cinco anos, quando 
existem poucos casos.

O agente etiológico das infecções causadas pela bactéria Haemophilus infl uenzae

tipo b é a sua FORMA CAPSULADA. O reservatório dessa bactéria é o homem. O modo

de transmissão é direto, ou seja, de pessoa a pessoa, através das gotículas e secreções

nasofaríngeas de indivíduos contaminados.

Forma apresentada por 
algumas bactérias que
possuem uma camada de
polissacarídeos (cápsula) 
que circundam a célula
bacteriana (as bactérias 
são células). A cáp-
sula contribui para a
capacidade de invasão das 
bactérias patogênicas, pois
células encapsuladas não 
são fagocitadas, ou seja,
não são internalizadas
por células do sistema 
imunológico.

FO R M A C A P S U L A D A
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O período de incubação da bactéria é de dois a quatro dias. 

A transmissibilidade ocorre enquanto a bactéria estiver presente no organismo.

De 24 a 48 horas após o início da antibioticoterapia, a transmissibilidade termina,

porque, a partir desse momento, a bactéria é combatida pelo medicamento.

A suscetibilidade à infecção pelo Haemophilus infl uenzae tipo b é universal.

No entanto, a imunidade aumenta com a idade, podendo ser induzida por

vários cocos (bactérias com formas esféricas), como:

• Streptococos pnemoniae;

• algumas CEPAS de Escheriachia coli; 

• outras bactérias.

A infecção por outras bactérias, que não o Haemophilus infl uenzae tipo b,

promove a IMUNIDADE CRUZADA. Assim, a partir de três anos, a suscetibilidade

vai diminuindo.

A vacina contra Haemophilus infl uenzae tipo b (Hib) apresenta alta efi cácia

quando aplicada no seguinte esquema: três doses em menores de 1 ano. Cada

uma dessas doses será aplicada no segundo, quarto e sexto mês de vida.

Atividade 7
Atende ao Objetivo 1 .

Imagine uma criança que acabou de ser exposta ao Haemophilus influenzae 

tipo b, daqui a quanto tempo aparecerão os primeiros sinais e sintomas

da doença?

RESUMINDO...

• Todas as doenças apresentadas neste tema são causadas por bactérias.

• Todas as doenças apresentadas neste tema são possíveis de serem evitadas

por meio da vacinação.

• O tétano é causado pelo Clostridium tetani, que infecta pessoas através

de ferimentos (tétano acidental). O período de incubação da bactéria

Designação para 
grupos de bactérias que 

pertencem à mesma 
espécie, mas possuem uma 

carga genética diferente. 
Por exemplo, existem 

grupos de Escheriachia 
coli que são patogênicos 

e grupos que não são 
patogênicos, ou seja, 

existem cepas patogênicas 
e não-patogênicas. Elas 
são da mesma espécie, 

mas têm DNAs um pouco 
diferentes. A diferença é 

exatamente o que confere 
a patogenicidade, 

o resto é igual.

CE P A

Imunidade gerada 
contra microorganismos 

reconhecidos pelo 
sistema imunológico 

como semelhantes. 
Por exemplo, uma 

pessoa é infectada com 
uma bactéria que é 

muito parecida com o 
Haemophilus infl uenzae 
tipo b. O sistema imune 
dessa pessoa monta uma 

resposta para se defender 
dessa infecção (produz 
anticorpos) e também 

gera uma memória 
imunológica contra 

este microorganismo. 
Como essa bactéria 

é semelhante ao Hib, 
quando a pessoa for 

infectada pelo Hib, ela 
estará protegida.

IM U N I D A D E C R U Z A D A
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dura em torno de 10 dias. A imunidade a essa doença pode ser adquirida

por meio da vacina, dos anticorpos maternos e da administração de 

imunoglobulinas.

• O tétano neonatal é transmitido pela contaminação do coto umbilical, 

por instrumentos ou substâncias contaminadas.

• A difteria é causada pela toxina da bactéria Coryneobacterium 

diphtheriae. A transmissão da doença é pelo contato com as secreções

da pessoa infectada. O período de incubação da bactéria dura de 1 a 6 

dias. A imunidade à doença é conferida pela vacina, pela infecção natural 

e pelos anticorpos maternos. O soro é utilizado como tratamento.

• O agente etiológico da coqueluche é a Bordetella pertussis. A transmissão 

da doença se dá pelo contato com as secreções nasofaríngeas do indivíduo

infectado. As manifestações clínicas apresentam três fases: catarral, 

paroxística e de convalescência. A imunidade à doença é conferida pela

vacina e pela infecção natural.

• A tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis (ou bacilo

de Koch). Somente os indivíduos bacilíferos, através de suas secreções,

transmitem a doença. O período de incubação do bacilo dura de 4 a

12 semanas. A vacina BCG é capaz de prevenir a doença, bem como

a infecção natural.

• A hanseníase é causada pelo Mycobacterium Leprae (ou bacilo de Hansen). 

Existem quatro formas da doença: virchowiana, dimorfa, indeterminada

e tuberculóide. Apenas as duas primeiras formas são transmissíveis. O

período de incubação varia de 2 a 7 anos. Acredita-se que a forma de

contágio desta doença seja através das secreções do indivíduo infectado.

O tratamento é feito pela poliquimioterapia.

• O Haemophilus infl uenzae tipo b causa diversas doenças graves, principal-

mente em crianças nos primeiros anos de vida. O modo de transmissão

ocorre através das gotículas e secreções nasofaríngeas de indivíduos

infectados. O período de incubação dura de 2 a 4 dias. A imunidade é

induzida por vários cocos e pela vacina.

INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA

O próximo tema é uma complementação deste, no qual você será apresentado

às doenças infecciosas que são causadas por vírus. Até lá!
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Respostas das Atividades
Atividade 1

a. O tétano não é transmitido de pessoa para pessoa. No entanto, um dos

reservatórios do vírus é o intestino humano, se o indivíduo infectado vai ao

banheiro evacuar e não lava as mãos adequadamente ele pode transmitir a

doença. Se você não tiver nenhum ferimento na mão, ou estiver calçando luvas,

ele não poderá transmitir a doença. Mas se não estiver usando luvas e houver

um ferimento qualquer na mão que ele apertar, existe uma chance de você ser

contaminado.

b. A bactéria causadora do tétano ataca o sistema nervoso central, por isso o

indivíduo infectado apresenta todos os comprometimentos musculares citados.

A doença deixa os músculos do corpo “duros” (contraídos), principalmente o

queixo, o que difi culta abrir a boca. Por isso o bebê tem tanta difi culdade para

se alimentar.

Atividade 2

Sim, um indivíduo infectado, mas sem sintomas, pode transmitir a doença.

Porque os sintomas só aparecem de 1 a 6 dias da infecção (período de incubação),

mas neste período já podem existir bacilos violentos no organismos, que são os

capazes de infectar outra pessoa.

Atividade 3

O risco é pequeno. Indivíduos com coqueluche que apresentam tosse comum se

encontram na fase de convalescência, e a transmissibilidade se dá, principalmente,

na fase catarral.

Atividade 4

a. Só os indivíduos bacilíferos são capazes de transmitir a doença. Eles transmitem

a doença através de suas secreções (catarro, tosse, espirro,...). Portanto, por

não apresentar os sintomas que facilitam expelir estas secreções, difi cilmente o

indivíduo assintomático irá transmitir a doença. Isto não signifi ca que isso não

aconteça de jeito algum.

b. Os indivíduos imunocomprometidos são mais suscetíveis a desenvolverem

qualquer doença infecciosa. Isso acontece porque seu sistema imune está
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debilitado e tem difi culdade para combater os patógenos invasores. A AIDS é 

uma síndrome que tem como característica a depressão do sistema imunológico 

e, portanto, é uma doença que facilita o desenvolvimento da tuberculose.

Atividade 6

As formas transmissíveis de hanseníase são a virchowiana e dimorfa. Essas formas 

são multibacilares, ou seja, apresentam uma grande quantidade de bactérias, 

uma característica que explica o fato de serem transmissíveis.

Atividade 7

O tempo entre a exposição ao microorganismo e o surgimento dos primeiros

sinais e sintomas é chamado de período de incubação. No caso do Haemophilus

Infl uenzae tipo b, o período de incubação é de 2 a 4 dias.
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OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar as principais características de

algumas doenças infecciosas transmitidas por

vírus e que são possíveis de serem evitadas por

meio da vacinação.

OBJETIVO ESPECÍFICO VOLTADO PARA
O CONTEÚDO

O estudo deste tema proporcionará a você:

1 avaliar algumas das principais

características das seguintes doenças

transmissíveis causadas por vírus:

• Sarampo;

• Poliomielite;

• Hepatite B;

• Febre amarela;

• Raiva;

• Rubéola;

• Caxumba;

• Infl uenza;

• Rotavírus. Fonte: http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISF86565C9PTBRIE.htm



COMPETÊNCIA A SER DESENVOLVIDA 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM
Capacidade de participar da equipe de saúde na

atenção primária, considerando sua inserção na

mobilização social e na atenção integral a famílias

e comunidades.
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A VEZ DOS VÍRUS

No Tema 3, você aprendeu sobre várias doenças infecciosas que são causadas por

bactérias. Neste tema, conhecerá outras doenças infecciosas, só que as causadas

por vírus. Assim como as doenças vistas no tema anterior, estas doenças que serão

estudadas agora são possíveis de serem evitadas por meio de vacinas específi cas

para cada caso, ou seja, são doenças “imunopreveníveis”. 

No fi nal, você aprenderá sobre alguns cuidados de enfermagem que são direcio-

nados ao tratamento de pessoas com doenças infecciosas. Tais cuidados são de

especial importância para o exercício da sua futura profi ssão. Vamos começar?

SARAMPO

O sarampo, muito comum na infância, é uma doença:

• infecciosa aguda, ou seja, de rápido começo e duração;

• de natureza viral (causada por um vírus); 

• grave, porque pode levar à morte;

• transmissível; 

• extremamente contagiosa.

O sarampo é uma doença que se caracteriza por:

• febre alta;

• EXANTEMA; 

• MANCHAS DE KOPLIK, consideradas seus sinais marcantes; 

• tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, em alguns casos.

EX A N T E M A

Nome dado para 
manifestações na pele 

que ocorrem em várias 
doenças, algumas muito 

conhecidas, como o 
sarampo, a rubéola 

ou a catapora. Essas 
erupções se apresentam 

com aspecto de manchas 
róseas ou avermelhadas 

na pele. Passando a 
mão pela pele onde o 

exantema se localiza,  é 
possível sentir que a 

região está um pouco 
mais alta, às vezes com 

calombos, podendo ainda 
estar áspera como lixa 

ou, ainda, com bolinhas 
cujo conteúdo é líquido 

claro ou turvo.

(Fonte: http://www.medicina.
ufmg.br/az/e.htm)

MA N C H A S D E KO P L I K

São pequenos pontos 
brancos que aparecem 

na mucosa bucal.
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O sarampo tem como agente etiológico o vírus do sarampo, que é um 

Paramixovírus. O reservatório do vírus é o homem.

A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, pelas  secreções nasofaríngeas (gotículas

de saliva, espirro, tosse) de uma pessoa infectada. O período de incubação do

sarampo, ou seja, o tempo entre a infecção e os primeiros sintomas, leva de

sete a dezoito dias.

A transmissibilidade da doença ocorre no PERÍODO PRODRÔMICO, que, em 

geral, abrange quatro dias antes até quatro dias após o início das erupções 

exantemáticas.

A doença pode ser confundida com rubéola, dengue e exantema súbito, porque 

essas doenças também apresentam exantemas. O tratamento é sintomático, não 

havendo nada específi co a ser prescrito.

A suscetibilidade ao vírus é universal, ou seja, qualquer indivíduo imune pode

desenvolver a doença. A imunidade que pode ser desenvolvida ocorre de três

formas:

• pela doença, ou seja, só se desenvolve a doença uma vez na vida;

• pela vacina, que confere imunidade contra a infecção em mais de 95% 

das pessoas;

• por anticorpos maternos, repassados por meio da amamentação. Após 

os nove meses de idade, cerca de 80% das crianças já perderam esses

anticorpos e precisam, portanto, ser vacinadas.

PE R Í O D O 
P R O D R Ô M I C O

Fonte: http:
//www.saude.rs.gov.br/wsa/
portal/index.jsp?menu=noticias
&cod=1272

Figura 4.1: Um dos 
sintomas característicos do
sarampo é o surgimento 
de manchas vermelhas no
corpo (exantema).

Intervalo de tempo
em que os primeiros
sintomas da doença se
manifestam.
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Atividade 1
Atende ao Objetivo 1 .

Em relação ao sarampo, responda às seguintes perguntas:

a. Que característica de natureza etiológica diferencia o sarampo da difteria e
da tuberculose?

b. Um indivíduo que foi infectado ontem com o vírus do sarampo pode
transmitir a doença hoje? Por quê?

POLIOMIELITE

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa bastante antiga. Também é

conhecida como paralisia infantil, porque a idade dos indivíduos suscetíveis é

de até 15 anos. O doente apresenta, subitamente:

• defi ciência motora;

• febre;

• flacidez muscular assimétrica (desigualdade entre os lados), sendo

afetados, sobretudo, os membros inferiores.

É causada por um vírus chamado de Poliovírus (agente etiológico), que possui

três sorotipos: I, II, III. 

O reservatório do vírus é o homem, e sua transmissão ocorre de pessoa a pessoa,

pelas secreções nasofaríngeas (gotículas de saliva, tosse, espirro). O indivíduo

infectado é capaz de transmitir o vírus depois de uma a duas semanas após a

infecção. A transmissão também pode ser por meio da água ou pelos alimentos,

ambos contaminados com fezes de doentes ou portadores.
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leva de sete a doze dias.

Fonte: http://
www.saude.pr.gov.br/modules/
galeria/detalhe.php?foto=420

Figura 4.2: A vacina contra
a poliomielite pode ser
oral (chamada Sabin) ou 
injetável (chamada Salk). 
A Sabin é a vacina utilizada 
no Brasil. 

O período de transmissibilidade da doença ocorre de sete a dez dias antes até

cerca de seis semanas após o início dos sintomas, mas, na maioria dos casos, 

dura até uma semana após o surgimento dos sintomas.

Não há tratamento específi co após a instalação da poliomielite, mas algumas

medidas com o objetivo de reduzir as complicações e a mortalidade são 

necessárias. O tratamento dos sintomas e cuidados respiratórios são importantes, 

bem como cuidados ortopédicos e fi sioterápicos para evitar as deformidades.

A suscetibilidade à doença é universal, mas somente de 0,1% a 2% dos infectados 

desenvolvem a forma paralítica. As formas clínicas, além da paralítica, são:

• poliomielite não-paralítica; 

• poliomielite frusta (de curta duração, apresentando poucos sintomas);

• poliomielite paralítica espinhal; 

• poliomielite bulbar (é a forma mais grave da doença, responsável por

quase todas as mortes causadas pela doença);

• polioencefalite.
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A imunidade ocorre pela infecção natural por vírus selvagem, isto é, o vírus

que provoca os efeitos deletérios da doença. Essa imunidade é duradoura, mas

específi ca ao sorotipo do polivírus causador da infecção. A imunidade pode ser

desenvolvida também pelos anticorpos maternos, nas primeiras semanas de vida.

A mãe passa os anticorpos para o fi lho através do cordão umbilical (no útero) e

também através do colostro depois do parto. O colostro é amarelo, transparente,

levemente salgado e com aparência aguada, próprio para o estômago do recém-

nascido. Tem maior valor nutritivo que o próprio leite e transmite ao fi lho

anticorpos da mãe, protegendo-o contra algumas doenças.

Depois de alguns dias o colostro vai clareando e se tornando mais opaco, até

chegar ao leite materno. Esses anticorpos só duram algumas semanas, daí a

importância da vacinação das crianças, para que elas produzam seus próprios

anticorpos.

A vacina é a única forma efi caz de prevenir a doença. Por isso, o desenvolvimento

de campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite é a estratégia usada

pelo governo para tentar erradicar o vírus.

Atividade 2 
Atende ao Objetivo 1 .

Um indivíduo que já foi infectado pelo vírus da poliomielite poderá desenvolver

a doença novamente em uma segunda infecção? Por quê?

HEPATITE B

Hepatite é o termo usado para designar a infl amação do fígado que pode ser

conseqüência da infecção pelo vírus da hepatite. Essa infl amação é, às vezes,

muito forte e fatal. A infecção pode apresentar formas:

• assintomáticas;

• sintomáticas;

• ggraves.
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A forma assintomática é a mais frequente. Existem vários tipos de hepatite;

aqui falaremos especifi camente da hepatite do tipo B. Os sinais e sintomas 

característicos da doença são:

• mal-estar;

• cefaléia (dor de cabeça);

• febre;

• náuseas; 

• vômitos.

Podendo, em alguns indivíduos, ocorrer também:

• dor abdominal;

• ICTERÍCIA;

• fezes esbranquiçadas;

• aumento do fígado;

•  urina escurecida;

• aumento do baço.

O agente etiológico da doença é chamado de vírus da hepatite B. O reservatório 

do vírus é o homem.

Hepatite: Qual o seu tipo?

o você já sabe,Como hepatite é um 
 genérico para inflamação do termo

o. Portanto, existem formas da fígado
ça que não são causadas por doenç

vírus: são as chamadas formas tóxicas. vírus:
Entre essas formas, estão a hepatite 
medicamentosa, causada pela ingestão 
excessiva de medicamentos; a hepatite 
decorrente do uso de drogas ilícitas e a 
hepatite alcoólica, que é a causa mais
freqüente de cirrose.

Existem seis tipos de hepatites virais 
agudas, causadas pelo chamado vírus 
da hepatite, que são: A, B, C, D, E e F. Mas também existem outros tipos 
de hepatites causadas por vírus como o Epstein-Barr, o Citomegalovírus 
e o vírus da Herpes, que são responsáveis por cerca de 15% a 20% dos 
casos de hepatite pós-transfusão sangüínea, principalmente em indivíduos 
imunocomprometidos.

Coloração amarelada 
da pele, mucosas e 
parte branca dos olhos
causada pelo excesso de 
bilirrubina. 
A bilirrubina é um 
pigmento amarelo 
normal, gerado pelo
metabolismo das células
vermelhas do sangue. 
No entanto, quando
o fígado não está com 
seu funcionamento 
normal, ele não consegue 
metabolizar a bilirrubina 
de forma adequada, 
permitindo que ela se
acumule no organismo.
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O quadro clínico de cada um dos tipos de hepatite varia de acordo com o 
tipo de vírus infectante (se você fi car curioso para saber mais, entre no site
fornecido como fonte neste boxe). Cinquenta por cento dos casos de hepatite
C se desenvolvem como doença crônica, ou seja, persistem por mais de seis 
meses, sendo que muitos progridem para cirrose hepática.

(Fonte: Adaptado de www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/doencas/hepab/site-
vencedor.htm)

O modo de transmissão da doença ocorre:

• pelo sangue, através de transfusão;

• por contaminação de feridas;

• por lacerações (lesões na pele); 

• pelo uso de seringas contaminadas; 

• através de secreções vaginais, ou seja, a doença também é transmitida

por atividades sexuais;

• de mãe para fi lho, no PERÍODO PERINATAL ou no útero;

• por exposição acidental (perfurações na pele, contaminação por abrasivos,

jatos no olho ou boca, picadas ou arranhões) a sangue ou outro material

contaminado pelo vírus da hepatite.

A incubação da doença leva de 45 a 160 dias. Na maioria dos casos, dura, em

média, de 60 a 90 dias.

A transmissibilidade ocorre de dois a três meses antes do aparecimento dos

sintomas, período considerado como a fase aguda da doença. No caso do

portador crônico, o período de transmissibilidade pode persistir por vários

anos, inclusive por toda a vida.

Na fase aguda da doença, o tratamento é:

• repouso;

• administração mínima de medicamentos;

• abstenção do consumo de bebidas alcoólicas; 

• abstenção do tabagismo;

• dieta pobre em gorduras.

PE R Í O D O P E R I N A T A L

Começa em 22 semanas 
completas (154 dias) de 
gestação (época em que 

o peso de nascimento 
normalmente é de 50g) 

e termina com 7 dias 
completos após 

o nascimento.

(Fonte: http:
//www.saude.rj.gov.br/

informacoes/saude_
dados.shtml)
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podem desenvolver a doença. A imunidade ocorre:

• pela infecção natural com o vírus;

• pela vacina anti-hepatite; 

• pela administração de imunoglobulina, que possui um efeito temporário.

As pessoas que não foram vacinadas, ou cujo regime de vacinação esteja 

incompleto, ou ainda apresentam níveis de anticorpos inadequados, devem passar 

por uma profi laxia pós-exposição, ou seja, devem ser tratadas e vacinadas após 

entrarem em contato com o vírus.

Atividade 3 
Atende ao Objetivo 1 .

Esta atividade é um desafi o. Você não vai encontrar a resposta neste material, 
ou seja, vai precisar pesquisar um pouco para encontrar a resposta, certo?

Por que os pacientes com hepatite devem seguir recomendações como usar poucos 
medicamentos, não consumir álcool, não fumar e manter uma alimentação com 
baixo teor de gorduras?

Dica: a explicação está intimamente relacionada com o órgão afetado pela doença.

FEBRE AMARELA 

A febre amarela é uma doença infecciosa transmitida pela picada de mosquitos

contaminados. Se a picada for do mosquito Haemagogus, chamamos de febre

amarela silvestre, mas se a picada responsável pela transmissão for do Aedes 

aegypt, temos a chamada febre amarela urbana. Você lembra que o Aedes aegypti 

também é responsável pela transmissão da dengue?  

A febre amarela ocorre na América Central, na América do Sul e na África e o

agente etiológico da doença é o vírus da febre amarela. O homem, os primatas

e os mosquitos transmissores são os reservatórios do vírus.



                 ·85·

Tema 4

e-Tec Brasil
Enfermagem

O quadro clínico da febre amarela pode variar de formas pouco sintomáticas

até quadros fulminantes. Veja os períodos clínicos que podem ocorrer:

• Infecção: o indivíduo apresenta febre, calafrios, cefaléia, dor muscular,

náuseas e vômitos.

• Remissão: o indivíduo experimenta uma sensação de melhora, havendo

diminuição dos sintomas.

• Intoxicação: o indivíduo apresenta icterícia, hematêmese, melena e mani-

festações hemorrágicas.

Você sabe o que signifi cam os sintomas do período de intoxicação da febre

amarela chamados de hematêmese e melena? Então, mãos à obra! Faça uma

pesquisa para encontrar tais conceitos e adicione-os ao seu glossário. Não deixe

de registrar o que encontrar no espaço a seguir.

Países/áreas onde há risco de transmissão de febre amarela

Fonte: http:
//www.anvisa.gov.br/paf/

viajantes/febre_amarela.htm

Figura 4.3: Mapa da 
distribuição da febre 

amarela no mundo. Assim 
como a dengue, a febre 

amarela atinge os países 
tropicais, que apresentam 
o clima adequado para a 

proliferação dos mosquitos 
transmissores. 

Fonte: www.sxc.hu
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Atividade 4 
Atende ao Objetivo 1 .

Em relação à febre amarela, responda às seguintes questões: 

a. Como o indivíduo entra em contato com o mosquito transmissor? 

b. Ele existe em todos os locais? 

Pesquise esses assuntos, discuta com seus colegas no fórum “Febre amarela” e 
envie um pequeno texto ao seu tutor quando solicitado pela plataforma.

O período de incubação da doença é de 3 a 6 dias em média. O período de

transmissibilidade começa 1 a 2 dias antes do início dos sintomas e vai até os 3 

a 5 primeiros dias da doença.

Não existe tratamento específi co para febre amarela, mas alguns cuidados são

importantes: 

• manter-se em repouso;

• repor líquidos constantemente;

• usar medicação para os sintomas;

• evitar os medicamentos que contêm SALICILATOS, em função do risco de

hemorragias.

A suscetibilidade à doença é geral, ou seja, todos os indivíduos não imunes à 

doença podem desenvolvê-la. A imunidade é conferida:

• pela doença, ou seja, só se fi ca doente uma vez;

• pela vacina;

• por anticorpos maternos até o sexto mês de idade.

das formas de prevenção da Uma d
marela é informar a população febre am
a doença e sobre a maneira de sobre a
a: não deixar águas paradas se evitá-la
larem em recipientes como:acumul

• isternas; ci

• caixas-d’água;

• latas;

• pneus;

• vasos de plantas.

É uma medida simples e muito
importante para evitar a proliferação
do mosquito!

SA L I C I L A T O S

Compostos que podem 
apresentar atividade
analgésica, antipirética 
e antiinfl amatória. É 
o principal composto 
da famosa aspirina.
Como os salicilatos
também possuem efeito 
anticoagulante, estão 
associados ao risco de
eventos hemorrágicos.
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Fonte: http://portal.prefeitur
/a.sp.gov.br/secretarias/saude/

vigilancia_saude/ccz/0009

Figura 4.4: A partir dos 
três meses de idade, cães e 
gatos devem ser vacinados 

contra a raiva todos os 
anos. A medida atinge, 

inclusive, crias em período 
de amamentação, cadelas e 

gatas prenhas ou no cio.

Atividade 5
Atende ao Objetivo 1 .

Se você entrar em contato com as secreções de um indivíduo contaminado com
o vírus da febre amarela, você pode contrair a doença? Por quê?

RAIVA

A raiva é uma doença infecciosa aguda que uma vez instalada é fatal. O vírus

da raiva é da família Rabdoviridae e seus reservatórios são: 

• Animais domésticos, como:

– cães; 

– gatos.

• Animais selvagen

– morcegos;

– macacos;

– raposas; 

– saguis. 

O modo de transmissão da doença ocorre através da saliva do animal. Ao morder,

arranhar ou lamber ferimentos ou mucosas, o animal é capaz de transmitir o

vírus para o homem ou para outros animais.

Em cerca de 80% dos casos, os sintomas da raiva aparecem de 2 a 10 dias após

a inoculação do vírus no organismo, mas podem aparecer até um ano depois.

Os sintomas predominantes são:

• mal-estar geral;

• dor;

• cefaléia;

• febre.

Com o agravamento da doença ocorrem:
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• excitabilidade diante de estímulos luminosos ou sonoros;

• dilatação das pupilas;

• sudorese (suor excessivo);

• sialorréia (salivação excessiva).

O tratamento é sob internação hospitalar e visa proporcionar conforto e diminuir 

o sofrimento do doente, reduzindo os episódios de convulsão e contraturas

musculares. Só é possível fazer isso isolando o paciente e colocando-o em 

ambiente tranqüilo, para evitar a excitabilidade diante de estímulos luminosos

ou sonoros. Também é importante a prescrição de medicamentos sintomáticos

pelo médico. Na evolução do quadro, segue-se a paralisia progressiva dos 

músculos, levando ao coma e ao óbito.

O período de incubação da doença no homem é muito variável, pode durar de

dias até anos. A variação do período está intimamente relacionada com:

• a localização e a gravidade da mordida, arranhão ou lambida de animais

infectados;

• a proximidade de troncos nervosos, ou seja, se a saliva contendo o vírus

conseguiu alcançar o sistema nervoso;

• a quantidade de partículas virais inoculadas: quer dizer, se foram 

transmitidos muitos ou poucos vírus.

Em cães e gatos, o período de incubação da doença varia entre 10 dias e 2 meses, 

ou até mais. Como cão e gato são animais domésticos passíveis de observação

com relação ao aparecimento dos sintomas da raiva, essa ação permite prescrever 

o tratamento mais adequado, o que não ocorre com os outros animais, pois 

são silvestres.

A transmissibilidade da raiva por cães e gatos ocorre no período em que há 

eliminação do vírus pela saliva. Isso ocorre cinco dias antes do aparecimento

dos sinais clínicos, permanecendo durante toda a evolução da doença. Em outros 

animais varia de espécie para a espécie.

A suscetibilidade é geral, ou seja, todos os indivíduos que não forem imunizados 

podem desenvolver a doença. Não se conhece a existência de imunidade natural 

no homem, ou seja, ao contrair a doença o organismo não se torna imune a ela. A 

imunidade só pode ser adquirida por meio da vacinação antes ou imediatamente 

após a exposição ao vírus. A vacina é 100% efi caz. 
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Atividade 6 
Atende ao Objetivo 1 .

Cite duas formas de prevenção possíveis contra a raiva.

RUBÉOLA

A rubéola é uma doença infecciosa causada pelo vírus da rubéola, que é o agente

etiológico da doença. O homem é o reservatório do vírus.

O modo de transmissão da doença se dá pelo contato direto com as secreções

respiratórias (saliva, tosse, espirro) do indivíduo infectado. O período de

incubação pode durar de 14 a 21 dias, mas em média tem duração de 17 dias.

A rubéola se manifesta pelo aparecimento de exantema máculo-papular

(manchas), que termina com descamação. Inicialmente as manchas surgem

nas faces, no pescoço e no couro cabeludo, distribuindo-se em seguida para o

resto do corpo. Há febre baixa e presença de aumento ganglionar nas regiões

retroauriculares, occipital e cervical posterior.

Atividade 7 
Atende ao Objetivo 1 .

Você sabe onde fi cam as regiões retroauriculares, occipital e cervical no corpo
humano? Não? Então sua tarefa agora é pesquisá-las. Procure identifi cá-las em
você mesmo. Tire as dúvidas com seus colegas e seu tutor no fórum “Rubéola”
ou nos encontros presenciais.
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da gestação, pode ocasionar:

• abortos;

• NATIMORTOS;

• Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), que se caracteriza por malfor-

mações CONGÊNITAS.

NA T I M O R T O

CO N G Ê N I T O

Fonte: www.sxc.hu

Figura 4.5: A rubéola
congênita, transmitida da
mãe para o feto, é a forma
mais grave da doença
porque pode provocar 
malformações ou abortos. 
Mulheres em idade fértil 
devem ser vacinadas.
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A infecção intrauterina pelo vírus da rubéola pode resultar no nascimento de

uma criança:

• sem nenhuma anomalia;

• com anomalias;

• provocar o abortamento espontâneo.

As anomalias, quando ocorrem, estão presentes ao nascimento, mas, geralmente, 

são detectadas mais tarde, pois como são anomalias oftalmológicas (da visão) e 

otológicas (auditivas) só são detectadas em locais onde haja excelente assistência

Feto que morreu no útero 
ou durante o parto.

Característica adquirida
durante o período de
desenvolvimento fetal.
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à saúde. A prematuridade e o baixo peso ao nascer estão, também, associados

à rubéola congênita.

As principais manifestações clínicas da doença são:

• catarata;

• glaucoma;

• retinopatia;

• microftalmia;

• surdez;

• cardiopatia congênita (exemplos: persistência do canal arterial, estenose

aórtica, estenose pulmonar); 

• microcefalia;

• retardo mental.

Atividade 8 
Atende ao Objetivo 1 .

Você deve ter percebido que muitos termos médicos foram citados no último
parágrafo. Por isso, é necessário que você procure conhecê-los para que
compreenda melhor a gravidade da SRC. Faça uma pesquisa sobre esses termos
e elabore um pequeno texto sobre eles. Depois, envie-o ao seu tutor como tarefa
pela plataforma. Seu tutor a distância lhe dará as orientações necessárias no
momento específi co.

Não há tratamento específi co para a rubéola. Na maior parte dos casos a doença

regride espontaneamente; por isso, o tratamento é sintomático.

A transmissibilidade do vírus ocorre de 5 a 7 dias antes do surgimento do

exantema e durante toda a fase do exantema.

A suscetibilidade à doença é geral, ou seja, todos os indivíduos não imunes estão

sujeitos a desenvolvê-la. A imunidade à rubéola pode ser adquirida:

• pela doença, o que quer dizer que só se fi ca doente uma vez na vida;

• pela vacina; 

• por anticorpos maternos. Após o nono mês de vida, cerca de 80% das

crianças já perderam esses anticorpos.
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Atividade 9 
Atende ao Objetivo 1 .

Uma mulher grávida de três meses chega ao posto de vacinação para ser vacinada 
contra a rubéola. Ela está muito preocupada por nunca ter recebido a vacina.
O que você faz? Aplica a vacina nela? Justifi que sua resposta.

CAXUMBA 

A caxumba é uma infecção viral que atinge as glândulas parótidas (glândulas 

salivares). Por esse motivo, é também conhecida como papeira ou parotidite.

O agente etiológico da caxumba é o vírus da parotidite infecciosa – gênero 

Paramixovírus. O reservatório desse vírus é o homem.

O modo de transmissão da caxumba é:

• pela disseminação de gotículas pelo ar, quando a pessoa infectada fala, 

tosse, espirra;

• pelo contato direto com a saliva de uma pessoa infectada.

O período de incubação da doença é dia 12 a 25 dias, sendo que na maioria

dos casos dura, em média, 18 dias. 

Os sintomas da doença sã

• febre baixa;

• mal-estar geral; 

• cefaléia;

• dor de garganta. 

Fonte: http://www.fi ocruz.br/
biosseguranca/Bis/infantil/
caxumba.htm

Figura 4.6: A caxumba é 
caracterizada pelo inchaço
das glândulas salivares em 
um ou nos dois lados da 
face, na região abaixo da
orelha.
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Pode ocorrer, ainda, a chamada face característica da caxumba, que é o rosto

arredondado devido ao edema nas glândulas salivares. Outra conseqüência do

edema das parótidas é a eliminação do ângulo da mandíbula. O tratamento é

basicamente sintomático.

A transmissibilidade ocorre de 6 a 7 dias antes do aparecimento dos sintomas,

principalmente nas 48 horas antes, até 9 dias depois do início dos sintomas da

doença.

Vale destacar que na urina o vírus pode estar presente até o 14º dia após o

início dos sintomas.

A suscetibilidade à doença é universal e a imunidade é conferida:

• pela doença; 

• pela vacina;

• pelos anticorpos maternos (temporariamente).
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A caxumba desce: mito ou verdade?

Você já deve ter ouvido a história de que paciente com caxumba 
deve fi car em repouso porque a doença desce para os órgãos
genitais. Em algum momento você se perguntou se não era
história de avó ou mãe para que a criança fi casse quietinha? 

Bem, acontece que é verdade. Existe a possibilidade de o
vírus descer das glândulas salivares em direção aos testículos
ou ovários. Isso mesmo! Acontece com as mulheres também,
mas em menor proporção. Nos homens, o fato é chamado de
orquite e pode levar à atrofi a dos testículos, mas raramente
leva à esterilidade. Já nas mulheres tem o nome de ooforite,
infl amação dos ovários.

O tratamento, no caso masculino, é a suspensão da bolsa escrotal
e aplicação de gelo e analgésicos, quando necessário.

(Fonte: adaptado de http://www.fi ocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/
caxumba.htm e http://www.reclamando.com.br/?action=read&eid=142&id=
1261&system=news)

Atividade 10
Atende ao Objetivo 1 .

O sufi xo “ite” serve para designar infl amação, ou seja, quando alguém sofre de
tendinite, signifi ca que a pessoa tem uma infl amação no tendão. Tendo em vista
a parte do organismo atacada pelo vírus causador da caxumba, você consegue
explicar por que a doença também recebe o nome de “parotidite”?

INFLUENZA

A infl uenza é uma infecção do sistema respiratório também conhecida como

gripe. O agente etiológico é o vírus da infl uenza, que pode ser classifi cado em

três tipos diferentes: A, B e C. O reservatório do vírus infl uenza é o homem.

O modo de transmissão da doença é de pessoa a pessoa pela via respiratória, 

ao tossir ou espirrar.

O período de incubação da doença dura, em média, de 1 a 5 dias. E o período 

de transmissibilidade dura cerca de 3 a 5 dias, a partir do início dos sintomas

clínicos. 

no
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Clinicamente, a doença inicia-se com a instalação abrupta (súbita) de febre alta,

em geral, acima de 38ºC, seguida de:

• mialgia (dor muscular);

• dor de garganta;

• prostração (abatimento);

• calafrios;

• dor de cabeça;

• tosse seca.

A febre é, sem dúvida, o sintoma mais importante, durando em torno de 3 dias.

É comum, também, que o doente se queixe de:

• garganta seca;

• rouquidão;

• tosse seca;

• queimação retroesternal (na altura do osso esterno) ao tossir – atrás do

osso esterno, que fi ca entre as glândulas mamárias.

Observação: nas pessoas idosas ou imunodeprimidas, a gripe pode levar a uma

pneumonia.

/Fonte: http://
/www.tatui.sp.gov.br/noticias/

?id=1747

Figura 4.7: Anualmente 
são realizadas campanhas 
de vacinação para idosos 
contra o vírus infl uenza. 
Essa faixa populacional 

apresenta mais riscos de 
adoecer e até de falecer, 

em decorrência da gripe ou 
da pneumonia 

decorrente dela.
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adequada. Medicações antitérmicas e analgésicas podem ser utilizadas, mas 

só combatem os sintomas, ou seja, não têm efeito sobre o vírus. No caso de

complicações pulmonares graves como a pneumonia, podem ser necessárias

medidas de suporte intensivo, isto é, o indivíduo pode ser internado em unidade

de terapia intensiva – UTI.

A suscetibilidade à doença é universal. A imunidade é conferida:

• pela doença;

• pela vacina, que, nesse caso, só imuniza contra o tipo de vírus (A, B ou 

C) utilizado na vacina.

Atividade 11
Atende ao Objetivo 1 .

Cite dois motivos pelos quais se recomenda hidratação adequada aos indivíduos 
com gripe.

Dica: para responder a esta pergunta será preciso fazer uma pesquisa. Indicamos
o endereço http://drauziovarella.ig.com.br/entrevistas/gripes_resfriados6.asp 
para você buscar a resposta, mas existem outros.

INFECÇÃO POR ROTAVÍRUS

A infecção pelo vírus do gênero Rotavírus causa uma doença diarréica aguda, 

comumente chamada de rotavirose. A infecção por esse vírus é uma das mais

importantes causas de diarréia grave em crianças menores de cinco anos no

mundo, particularmente nos países em desenvolvimento. A infecção varia de

um quadro leve, com diarréia líquida e duração limitada, a quadros graves com

desidratação, febre e vômitos. Podem, ainda, ocorrer casos assintomáticos.

A forma clássica da doença que ocorre principalmente na faixa de seis meses a

dois anos é caracterizada:

• por uma forma abrupta (súbita) de vômito;

• pela ocorrência de diarréia, na maioria das vezes;

• pela presença de febre alta.
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As formas leves ocorrem nos adultos, e as formas que não apresentam sintomas

ocorrem na fase neonatal (recém-nascido) e durante os quatro primeiros meses

de vida.

A rotavirose é transmitida:

• pelo contato fecal-oral (fezes/boca);

• por contato pessoa a pessoa;

• através de água, alimentos e objetos contaminados.

Nas fezes de crianças infectadas, encontramos uma alta concentração do vírus

causador da doença.

O tratamento das rotaviroses é baseado na reidratação do paciente, que pode

ser feita oferecendo ao doente:

• água;

• chá;

• água-de-coco;

• sucos; 

• isotônicos.
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Combate à desidratação

Medidas simples de combate à desidratação, como o uso de soro caseiro, 
reduzem drasticamente o número de mortes. A desidratação é o sintoma mais 
grave das infecções intestinais provocadas pelo rotavírus. Além de reduzir 
as reservas de água do corpo, ela reduz os níveis de minerais importantes, 
como sódio e potássio.

Não é recomendado o uso de medicamentos antimicrobianos e antidiarréicos.

Os antimicrobianos não atuam em vírus e os antidiarréicos impedem o 

desaparecimento dos microorganismos das fezes. Por outro lado, a diarréia por

rotavirus é autolimitada, ou seja, evolui para a cura em torno de 4 a 5 dias.

A vacina contra rotavírus (VORH) em crianças menores de seis meses é a medida 

mais efi caz de prevenção. No entanto, algumas medidas gerais, como as listadas 

a seguir, também ajudam na prevenção da doença:

• lave sempre as mãos antes e depois de utilizar o banheiro, trocar fraldas, 

manipular/preparar os alimentos, amamentar, manusear materiais/objetos 

sujos, tocar em animais;

• lave e desinfete as superfícies, utensílios e equipamentos usados na prepa-

ração de alimentos;

• proteja os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estima-

ção e outros animais (guarde os alimentos em recipientes fechados);
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Fonte: www.sxc.hu
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• trate a água para beber (por fervura ou coloque duas gotas de hipoclorito

de sódio a 2,5% para cada litro de água, deixando repousar por 30

minutos antes de usar), guarde a água tratada em vasilhas limpas e de

boca estreita para evitar a recontaminação;

• não utilize água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados;

• ensaque e mantenha a tampa do lixo sempre fechada. Quando não houver

coleta de lixo, ele deve ser enterrado;

• use sempre o vaso sanitário, mas se isso não for possível enterre as fezes

sempre longe dos cursos de água;

• tenha cuidado para não contaminar as fontes de água com fezes e lixo;

• mantenha o aleitamento materno, que aumenta a resistência das crianças

contra as diarréias;

• evite o desmame precoce.

Atividade 12
Atende ao Objetivo 1 .

Com base nas formas de transmissão das rotaviroses, como você explicaria
o fato de as populações que vivem em áreas com falta de saneamento básico
adequado estarem mais suscetíveis a tais doenças?
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Você deve sempre lembrar que os cuidados de enfermagem devem ser planejados

de acordo com a situação de cada indivíduo. Cada ser humano é único. 

Os cuidados de enfermagem devem atender às necessidades específi cas de cada

paciente.

Alguns cuidados são universais na assistência aos pacientes com doenças 

transmissíveis e outros devem atender a necessidades individuais de cada 

paciente, de acordo com seu quadro clínico.

Você encontrará adiante os cuidados de enfermagem comuns a todos os indivíduos 

que apresentarem doenças transmissíveis. Já os cuidados específi cos dependerão

do plano de cuidados elaborado pela equipe de saúde:

• lave as mãos antes e após tocar o paciente;

• lave as mãos após tocar qualquer objeto potencialmente contaminado;

• dê máscara e avental para todas as pessoas que entrarem no quarto de

um paciente infectado;

• descontamine o material não descartável antes de ser reprocessado, com 

a solução indicada pela vigilância sanitária e/ou comissão de infecção

hospitalar;

• use sempre luvas de procedimentos;

• realize a prescrição médica e de enfermagem. A prescrição médica é a

de medicamentos e preparo para exames. A prescrição dos cuidados de

enfermagem é realizada pela(o) enfermeira(o);

• mantenha boa higiene oral e corporal de acordo com as condições do

paciente; ou seja, caso o paciente não tenha condições de fazê-la, o técnico

de enfermagem deve realizá-la;

• aspire as secreções do paciente, sempre que necessário;

• realize mudança de decúbito se for indicado, isto é, mude a posição do

paciente no leito;

• observe e anote a quantidade e o aspecto das eliminações (fezes, vômitos, 

mucos etc.);

• observe e anote os sinais vitais no prontuário do paciente;

• auxilie na alimentação.



               ·101·

Tema 4

e-Tec Brasil
Enfermagem

RESUMINDO...

• Todas as doenças apresentadas neste tema são causadas por vírus.

• Todas as doenças apresentadas neste tema são possíveis de serem evitadas

pela vacinação.

• O sarampo é uma doença grave extremamente contagiosa. Os sintomas

característicos são febre alta, exantemas e manchas de Koplik. A transmissão

acontece através das secreções nasofaríngeas de indivíduos infectados. O

período de incubação dura de 7 a 18 dias. A imunidade é adquirida por

meio da vacina, da infecção natural ou anticorpos maternos.

• A poliomielite é caracterizada por defi ciência motora, febre e fl acidez

muscular assimétrica. O vírus possui três sorotipos (I, II, III). A transmissão

da doença se dá através de água ou alimentos contaminados com fezes

de pessoa infectada. O período de incubação é de 2 a 30 dias. As formas

clínicas da doença são: não-paralítica, frusta, paralítica espinhal, bulbar e

polioencefalite. A imunidade é adquirida pela infecção natural, pela vacina

ou por anticorpos maternos.

• A forma assintomática da hepatite B é caracterizada por mal-estar, cefaléia,

febre, náuseas e vômitos. O vírus pode ser transmitido através do sangue,

de secreções e da mãe para o fi lho. O período de incubação é de 45 a 160

dias. A imunidade é adquirida através da infecção, vacina e administração

de imunoglobulina.

• A febre amarela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypt

infectado com o vírus. O quadro clínico da doença apresenta três fases:

infecção, remissão e intoxicação. Os principais sintomas são: febre,

calafrios, cefaléia, dor muscular, náusea e vômitos. O período de incubação

é de 3 a 6 dias.

• A raiva é uma doença que pode levar à morte. Os reservatórios do vírus

são animais como cães, gatos, morcegos, macacos, raposas e sagüis. A

forma de transmissão é através da saliva do animal infectado. O período de

incubação é muito variável. A imunidade é adquirida por meio da vacina

e o soro é usado como tratamento.

• A rubéola é uma doença transmissível pelas secreções respiratórias do

indivíduo infectado. Os principais sintomas são exantemas pelo corpo,

febre baixa e aumento dos gânglios. Em grávidas pode ocasionar abortos,

natimortos ou SRC. O período de incubação é de 14 a 21 dias. A imunidade

é adquirida pela vacina e pela infecção natural.
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é via secreções respiratórias e saliva de indivíduos infectados. Os sintomas

mais comuns são febre, mal-estar, cefaléia e dor de garganta. O período

de incubação é de 12 a 25 dias. A imunidade contra a doença é adquirida

pela infecção natural, vacina e por anticorpos maternos.

• A infl uenza é uma infecção também conhecida como gripe. O vírus da gripe

tem três tipos (A, B, C). É transmitida através das secreções respiratórias do

indivíduo infectado. O principal sintoma é a febre. O período de incubação

dura entre 1 e 5 dias. A imunidade é adquirida pela vacina e pela infecção

natural.

• O rotavírus causa uma doença diarréica que atinge principalmente

crianças. Além da diarréia, ele pode causar vômitos e febre. A transmissão

é oral-fecal, de pessoa a pessoa e através de água, alimentos e objetos

contaminados. O principal tratamento é a reidratação. A vacina é a melhor

forma de prevenção.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRÓXIMO TEMA

O próximo tema abordará o assunto “imunização”. Você aprenderá sobre o

conceito de imunização e verá mais detalhadamente algumas vacinas indicadas

para muitas das doenças apresentadas neste tema. Então, até lá!

Respostas das Atividades
Atividade 1

a. A difteria e a tuberculose têm como agente etiológico uma bactéria, enquanto 
o agente etiológico do sarampo é um vírus.

b. Um indivíduo com um dia de infecção pelo vírus do sarampo não é capaz 
de transmiti-lo, porque o período de transmissibilidade começa em geral quatro
dias antes dos primeiros sintomas. E os primeiros sintomas levam, em geral, sete 
dias para aparecer (veja o período de incubação da doença), ou seja, quatro dias 
antes do sétimo dia, é o terceiro dia. É a partir do terceiro dia, mais ou menos, 
que a doença passa a ser transmissível.
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Atividade 2

Depende. Se o indivíduo tiver sido infectado pelo sorotipo I desse vírus, ele

desenvolve a doença e gera uma memória imunológica contra esse sorotipo, ou

seja, ele se torna imune ao sorotipo. Se ele for infectado novamente pelo sorotipo

I, ele não mais desenvolverá a doença.

No entanto, se ele for infectado pelo sorotipo II ou III, desenvolverá a doença

novamente.

Atividade 3

A hepatite é uma infl amação do fígado. Medicamentos, gorduras, álcool e drogas

em geral são metabolizados por esse órgão. Se ele está afetado pela doença,

é recomendado que tudo o que dependa dele para ser transformado tenha a

ingestão (uso) diminuída.

Atividade 5

Não, não é possível contrair a doença pelo contato com a pessoa infectada.

Somente a picada de um mosquito infectado transmite o vírus da febre

amarela.

Atividade 6

– Vacinar os animais domésticos contra a raiva.

– Vacinar a população contra a raiva.

Atividade 9

Mulheres grávidas não devem ser vacinadas contra a rubéola, mesmo nunca

tendo recebido a vacina. A vacina da rubéola é feita com o vírus atenuado.

O feto, como sabemos, é ligado à mãe pelo cordão umbilical, e isso o expõe a

quase tudo o que alcança o sangue. Assim, é muito arriscado colocar um vírus

capaz de causar malformação congênita, mesmo que atenuado, no organismo

materno.



·104· 

Tema 4
Doenças transmissíveis causadas
por vírus e evitáveis por
vacinação: características gerais Atividade 10

O vírus causador da caxumba ataca as glândulas salivares. Uma dessas glândulas

é a parótida. Por isso, a infl amação da parótida, causada por esse vírus, é

chamada de parotidite.

Atividade 11

– A boa hidratação oral é importante para umedecer as secreções a fi m de que

sejam mais facilmente expelidas pelo organismo.

– Um dos sintomas da gripe é a febre alta, que aumenta a perda de líquido pela

transpiração. Com febre, o indivíduo perde muito líquido e, junto com ele, muitos 

sais minerais importantes. A água e os sais minerais são indispensáveis para o

bom funcionamento do organismo; por isso a hidratação é tão importante.

Atividade 12

Uma das possíveis explicações está associada ao fato de a transmissão ser oral-

fecal e também através de água contaminada. Áreas de saneamento básico 

precário são aquelas em que os dejetos são jogados (e não são tratados) nas 

mesmas fontes que servem para fornecer a água utilizada pela população do

entorno. Além disso, o esgoto é aberto, permitindo que muitos, principalmente

crianças, tenham acesso a ele. Assim, essas são áreas em que o risco de 

contaminação, pelas vias de transmissão citadas, é muito alto.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BRASIL, Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. Brasília: 

[s.n.], 2008.

Disponível em: <www.saude.gov.br>



Tema 5

Imunização

OBJETIVO GERAL DO TEMA
Introduzir o conceito de imunização. Apresentar

as principais normas e preceitos preconizados pelo

PNI, como vacinas oferecidas, calendários básicos de

vacinação e aspectos gerais que envolvem as vacinas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA 
O CONTEÚDO

O estudo deste tema proporcionará a você:

1 defi nir o termo imunização;

2 identifi car algumas das principais

características das vacinas oferecidas nas

UBS:

• BCG-ID;

• contra hepatite B;

• Sabin;

• VORH;

• DPT + Hib;

• Tríplice viral;

• Antiamarílica;

• dT;

• Anti-infl uenza;

Fonte: http://www.senado.gov.br/sf/SENADO/
PortaldoServidor/jornal/jornal77/saude_vacina.aspx



• Antipneumocócica;

• Anti-rábica.

3 informar a respeito das doses das vacinas

que constam nos calendários básicos de

vacinação;

4 identifi car características gerais das

vacinas, como:

• contra-indicações;

• motivos para adiamento;

• associações de vacinas;

• reações adversas.

5 realizar procedimentos básicos de

conservação de vacinas.

COMPETÊNCIA A SER DESENVOLVIDA 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM
Capacidade de participar da equipe de saúde na

atenção primária, considerando sua inserção

na mobilização social e na atenção integral a

famílias e comunidades.
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UM EXÉRCITO PRA CHAMAR DE SEU 

�
� ema é bem grande, como você vai perceber ao longo dos seus estudos. Este te

se motivo, você deverá separar um tempo maior para se dedicar a ele. Por ess
, antes de começar, programe-se para separar esse tempo da forma Então,

adequada para você. Se precisar dividir esse estudo em dois dias, nossa mais a
ão é que você estude até a seção com o título Vacina anti-rábica humana sugestã

de cultivo celular. No segundo dia, então, você irá estudar a partir da seção de cult
Calendário de Vacinação do PNI até o fi nal.

Com certeza, você já ouviu falar muitas vezes do sistema imunológico. Mas 

você sabe exatamente o que esse termo representa?

Segundo CHARLES JANEWAY, “sistema imunológico é a denominação usada para

descrever os tecidos, as células e as moléculas envolvidas na IMUNIDADE ADAPTATIVA,

ou, algumas vezes, a totalidade dos mecanismos de defesa do hospedeiro.”

Em outras palavras, o que Janeway quis dizer é que o sistema imunológico é 

todo o conjunto de células e moléculas de que nosso organismo dispõe para

se defender de microorganismos invasores ou qualquer outra coisa que agrida

nosso corpo.

CH A R L E S A. 
JA N E W A Y JR.

IM U N I D A D E 
A D A P T A T I V A

Apesar de termos naturalmente essa proteção, às vezes ela precisa de uma 

“mãozinha”. Isso porque este sistema pode ser atacado diretamente, como no

caso da AIDS, em que o vírus infecta justamente células imunológicas, e também 

porque o sistema imunológico leva um certo tempo para montar uma resposta

de ataque contra os microorganismos patogênicos. Enquanto essa resposta é 

desenvolvida, nós fi camos doentes. É aí que entra a imunização, o assunto que

você vai aprender neste tema.

Nascido em fevereiro 
de 1943, na cidade de 

Boston, nos Estados 
Unidos, Janeway era 

médico. Ele foi um dos 
imunologistas mais 
importantes de sua 

geração. Suas idéias 
formaram muitos dos 

conceitos básicos da 
imunologia atual. Suas 
maiores contribuições 
estão relacionadas ao 

entendimento da biologia 
dos linfócitos T. Ele é 

autor de um livro muito 
conhecido no meio 

acadêmico, chamado 
Imunobiologia: 

O sistema imune na 
saúde e na doença. 

Também, ganhou vários 
prêmios importantes 

na área da saúde.

Fonte: http://www.aai.org/
prog_eb2004/janeway.html

Um tipo de resposta 
imunológica formada 
por células, chamadas 

de linfócitos, que 
têm a capacidade de 

aprender a reconhecer 
agentes infecciosos 

(microorganismo) após 
entrarem em contato 

com eles, e, assim, gerar 
defesas para o nosso 

organismo contra eles. 
Muitas das vezes, essa 
resposta produz uma 

resposta protetora contra 
reinfecções pelo mesmo 

agente infeccioso.  
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A imunização é uma forma de nos anteciparmos aos microorganismos. Quer 

dizer, antes de eles nos infectarem, nós induzimos nosso sistema imunológico a

já estar preparado para enfrentar os invasores. Quando a infecção fi nalmente

acontece, ela é rapidamente combatida. Assim, não chegamos a fi car doentes! 

Interessante, não?

MAS O QUE É IMUNIZAÇÃO?

A imunização é defi nida como a aquisição de proteção imunológica contra uma 

doença infecciosa. Esta prática tem como objetivo aumentar a resistência de um

indivíduo contra infecções. A imunização pode ser realizada através:

• de vacina;

• de imunoglobulina ou

• de soro.

A imunização pode ser ativa ou passiva. As vacinas são consideradas imunização 

ativa, pois induzem o sistema imunológico a produzir uma resposta biológica

que envolve a produção de anticorpos específi cos contra o microorganismo

infeccioso. Isso acontece porque as vacinas contêm o próprio organismo 

infectante vivo (mas numa forma atenuada) ou morto. Assim, a imunidade é 

induzida contra futuras infecções pelo mesmo microorganismo. Esse tipo de 

imunidade dura muitos anos.

Já a imunização passiva é feita com a administração de ANTICORPOS específi cos contra 

uma determinada infecção. Os anticorpos colhidos dos humanos são chamados de

imunoglobulina. Os anticorpos provenientes de animais são chamados de soros.

Esse tipo de  imunidade (passiva) dura apenas algumas semanas, pois os anticorpos 

que não são produzidos pelo próprio organismo têm duração limitada.

AN T I C O R P O S

Moléculas produzidas 
por células do 
sistema imunológico
(chamadas de linfócitos
B) em resposta a
um determinado 
antígeno (partículas 
ou moléculas de um
ser). Os anticorpos são 
capazes de se combinar 
especifi camente com o 
antígeno que induziu
sua produção. É através
desse mecanismo que
o sistema imunológico 
consegue identifi car o
microorganismo invasor.
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�
� Mas o que a vaca tem a ver com isso?

Você sabia que a palavra vacina vem da palavra vaca? Por incrível que possa 
parecer, a história das vacinas começou com uma doença que afetava as vacas: 
a varíola. Em 1796, um médico inglês chamado Edward Jenner percebeu que 
as mulheres que ordenhavam vacas, e pegavam varíola desses animais, não 
desenvolviam a forma humana da doença. A varíola que se pegava das vacas 
se desenvolvia como uma doença leve em humanos, mas a varíola humana 
era mortal.

O médico, então, retirou de uma ordenhadeira o pus de uma de suas feridas 
provocada pela varíola bovina. Ele inoculou (injetou) esse pus em um menino 
que não tinha a doença. O menino desenvolveu a doença de forma branda. 
Depois ele injetou, no mesmo menino, o pus proveniente de uma ferida de 
varíola humana. O menino não adoeceu!  Assim foi criada a vacina.

(Fonte: Adaptado de http://www.vacinashiv.unifesp.br/vacina.pdf)

As vacinas atuam no corpo humano, protegendo os indíviduos de algumas 

doenças transmissíveis. É importante destacar que os fatores que determinam

a ocorrência dessas doenças são ligados:

• a questões socioeconômicas; 

• ao ambiente em que se vive;

• às relações do homem com o meio e, também; 

• a fatores fi siológicos, como o estado nutricional dos indivíduos, e

• à capacidade do organismo de responder à interação com o agente 

patogênico causador da doença.

O técnico de enfermagem assume grande importância nas atividades de 

imunização, pois ele, em conjunto com o enfermeiro, realiza as atividades 

de vacinação. Essas atividades referentes à vacinação vão desde a captação da

clientela até a conservação das mesmas. Para fazer essa captação o técnico busca, 

na comunidade onde trabalha, pessoas (crianças, adolescentes, adultos e idosos) 

que ainda não foram vacinadas ou que precisam de reforço de alguma vacina.

Fonte: www.sxc.hu 
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A situação apresentada na fi gura anterior ainda ocorre em nosso país. Por isso, é 

preciso aproveitar todas as oportunidades para orientar os pais ou responsáveis

sobre a importância da vacinação. Foi pensando nisso que o Ministério da Saúde

criou o Programa Nacional de Imunização (PNI) que você vai conhecer agora.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1 . 

Na área da saúde é comum a indicação de suplementos de vitaminas, seja através 
de alimentos, como frutas e legumes, ou através de cápsulas, com o objetivo de
fortalecer o organismo. Com base neste raciocínio, você diria que a ingestão
de vitaminas é uma forma de imunização? Explique sua resposta.
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O PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO – PNI

Para você entender como ocorre a vacinação em nosso país, é importante 

saber que o Programa Nacional de Imunização (PNI) foi criado em 1973, 

a partir de uma proposta básica elaborada por técnicos do Departamento 

Nacional de Profi laxia e Controle de Doenças (Ministério da Saúde e Central

de Medicamentos CEME – Presidência da República) e renomados sanitaristas

e infectologistas.

 O PNI tem como objetivo contribuir para o controle ou erradicação das doenças 

infecto-contagiosas e imunopreviníveis (possíveis de prevenir por imunização) 

mediante a imunização sistemática da população, tais como:

• poliomielite (paralisia infantil);

• sarampo;

• difteria;

• tétano; 

• coqueluche; 

• tuberculose.

O Ministério da Saúde é responsável pela aquisição e distribuição dos 

imunobiológicos e pela coordenação das ações de vacinação do PNI.

Fonte: http://
www.saude.pe.gov.br/noticias.
php?codigo=730&pagina=29&

publicar=1

Figura 5.1: Antes das 
campanhas nacionais 

de vacinação, são 
ministradas palestras 

para os profi ssionais de 
saúde envolvidos. Esses 

eventos são organizados, 
geralmente, por 

coordenadores dos PNI das 
secretarias de 

saúde municipais.
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Com certeza você conhece uma UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS). Nela estão 

disponíveis as vacinas indicadas pelo PNI. Na subseção a seguir, serão 

apresentadas as vacinas que podem ser encontradas nessas unidades.

As vacinas disponíveis nas unidades básicas de saúde

O PNI determina que várias vacinas sejam fornecidas gratuitamente à população 

nas unidades básicas de saúde. Listaremos, a seguir, as vacinas disponíveis. Cada 

uma serve para combater um tipo de doença. Veja as características principais

de cada uma.

A vacina BCG-ID

É uma vacina preparada com bacilos (bactérias em forma de bastão) vivos. 

É indicada para prevenir as formas graves de tuberculose e hanseníase. Essa vacina 

é feita com os BACILOS DE CALMETTE E GUÉRIN. Esses bacilos não são virulentos, ou 

seja, não são capazes de deixar o indivíduo doente, como o bacilo de Koch (aquele 

causador da tuberculose). Sua ação baseia-se no aumento da resistência do indivíduo, 

pois a vacina simula a infecção natural.

A apresentação da BCG-ID é sob a forma LIOFILIZADA 

em uma ampola que permite a aplicação da vacina

várias vezes (multi-dose), acompanhada do diluente

específi co para sua reconstituição na forma líquida.

As vacinas são produtos sensíveis ao calor; por 

isso, não devem ficar expostas à ação direta da 

luz solar. Na seção “Rede de frio: conservando 

os imunobiológicos”, você aprenderá sobre os 

procedimentos básicos para estocagem de vacinas. 

Com relação à vacina de BGC-ID, é importante 

lembrar que, após a sua reconstituição com o diluente 

apropriado, deve ser usada no prazo máximo de 6 horas.

Essa vacina deve ser aplicada no bebê logo após o nascimento, sendo sua via de

aplicação a intradérmica (Figura 5.2). A via intradérmica é a injeção de pequena

quantidade, no caso desta vacina 0,1 mililítro (ml), na camada dérmica da pele,

isto é, nos pontos em que a pele é mole e frouxa. A vacina BCG-ID é aplicada no 

músculo deltóide do braço direito (Figura 5.2) com agulha 13 x 4,5, ou similar, 

com seringa de 1 ml. A aplicação precoce da vacina justifi ca-se pelo fato de a

criança estar exposta, logo ao nascer, a indivíduos potencialmente infectados 

com o bacilo de Koch.

UN I D A D E B Á S I C A 
D E S A Ú D E

BA C I L O S D E 
CA L M E T T E E GU É R I N

Esse conceito você já
aprendeu, mas vamos 
relembrá-lo? É uma
unidade para a realização 
de atendimento de
atenção básica e integral,
programada ou não,
a uma população, nas 
especialidades básicas, 
podendo oferecer
assistência odontológica 
e de outros profi ssionais 
de nível superior. 
Você, futuro técnico de
enfermagem, é parte 
integrante da equipe de
Enfermagem de uma
unidade básica de saúde,
e seu trabalho ocorre 
sempre sob a orientação
do enfermeiro.

Fonte: http:
//www.saude.es.gov.br/
download/manual_pratico_
para_elaboracao_projetos_
ubs.pdf

Formas atenuadas, ou
seja, não virulentas, das 
bactérias causadoras da 
tuberculose. Esse nome foi 
dado em homenagem ao
médico Albert Calmette e 
ao veterinário Jean-Marie
Guérin, ambos franceses. 
Eles trabalhavam com
cultura de um bacilo
tuberculoso bovino e 
descobriram, casualmente,
que, após várias passagens 
da cultura (o ato fazer 
uma nova cultura a partir 
de uma preexistente), as
bactérias sofreram uma 
mutação. Nessa mutação, 
elas mantinham o mesmo
aspecto morfológico e 
as mesmas propriedades 
físicas, mas a virulência 
era progressivamente 
atenuada.

(Fonte: Adaptado de http:
//boasaude.uol.com.br/lib/
ShowDoc.cfm?LibDocID=35
17&ReturnCatID=1765.)

LI O F I L I Z A R

Processo de desidratação. 
Ao ser retirada a água, 

a substância que foi 
liofi lizada se transforma 

em pó. Esse processo é 
utilizado para impedir a 

ação de microorganismos 
e suas enzimas que 

costumam estragar ou 
degradar substâncias. 

Quer dizer, a liofi lização 
serve para preservar 

alimentos, princípios 
ativos, bactérias etc.
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Você, técnico de enfermagem, como um profi ssional de saúde, deve sempre 

orientar os pais ou responsáveis pela criança que a reação vacinal poderá ocorrer 

em até seis meses.

Os efeitos adversos (reação vacinal) mais comuns da vacina BCG-ID são:

• a formação de abscesso e/ou a ulceração no local de aplicação; 

• linfadenite regional, que é a infl amação dos gânglios linfáticos; neste caso, 

os da região axilar.

Algumas alterações na pele devem ser observadas no local de aplicação da 

BCG-ID, como:

• a formação de um nódulo;

• a seguir se forma uma pústula;

• depois ocorre a formação de uma crosta;

• que se transforma em úlcera;

• por fi m, fi ca uma cicatriz.

É importante lembrar aos pais que essas etapas são normais após a aplicação

da vacina, e eles não devem colocar nenhum tipo de medicamento ou cobertura 

na lesão, devendo o local da injeção permanecer sempre limpo.

a BCG-
da no 

por via 
gura à 
ra que esquerda mostr
cançar a agulha deve alc

a derme. A fi gura à direitaa derme A figura à d
mostra o local exato da
aplicação da vacina no

músculo deltóide.

Via intradérmica Injeção no músculo deltóide

E

su

M
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Você também deve estar atento às contra-indicações da vacina, como:

• crianças de baixo peso (inferior a 2.000 gramas);

• afecções dermatológicas extensas em atividade;  

• imunodefi ciência adquirida ou congênita, mesmo sem sinais clínicos.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2 .

A vacina BCG-ID é capaz de simular a infecção natural, ou seja, a mesma 
causada pelo bacilo de Koch. No entanto, o indivíduo que toma a vacina não
desenvolve a tuberculose.

a. Que característica da vacina permite que ela simule a infecção natural?

b. Por que, então, o indivíduo não desenvolve a doença?
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Vacina contra hepatite B

Essa vacina é preparada com ANTÍGENOS DE SUPERFÍCIE DE VÍRUS, no caso do vírus 

da hepatite B, e não necessita de reconstituição, pois já vem pronta. O prazo 

de utilização da vacina após a abertura do frasco é indeterminado, desde que

conservada em temperatura adequada, isto é, de 2° C a 8° C, na unidade básica 

de saúde. Essa vacina apresenta em sua composição hidróxido de alumínio e 

timerosal. O hidróxido de alumínio funciona como um adjuvante. Os adjuvantes 

servem para aumentar ainda mais a reação imunológica. Já o timerosal é uma 

substância que preserva os componentes das vacinas, mantendo-as estáveis.

Existem pessoas que apresentam reações de hipersensibilidade a vacinas, 

como:

• dor local; 

• febre;

• induração (rigidez da área onde foi aplicada a injeção); 

• fadiga.

O técnico de enfermagem deve orientar o indivíduo, ou os responsáveis, sobre

essas reações mais comuns. Também é preciso informar ao paciente que, no

caso de surgirem outras reações, além das citadas, ele deve retornar à UBS para 

avaliação. A única contra-indicação para tomar a vacina é quando o indivíduo 

apresentou REAÇÃO ANAFILÁTICA ao tomar a primeira dose.

Os frascos dessa vacina possuem dez ou vinte doses, dependendo do laboratório 

produtor. Você deve estar sempre atento aos frascos de vacina que são entregues 

no serviço de saúde, verifi cando se estão íntegros, se contêm o lote da vacina e

a data de validade, pois assim você evitará erros na administração da mesma.

Essa vacina deve ser administrada logo após o nascimento, em conjunto com a BCG-

ID. Esse cuidado é necessário, pois, por ocasião do parto, a criança já se expõe ao

risco de contrair o vírus da hepatite B da própria mãe. Para as doses subseqüentes,

isto é, a segunda e a terceira doses, o intervalo deverá ser o seguinte:

• a segunda dose deve acontecer um mês após a primeira;

• a terceira dose deverá ser administrada seis meses após a primeira.

O volume correspondente a cada dose dependerá do laboratório produtor da

vacina e da idade da pessoa que vai tomá-la, podendo variar de 0,5 mililitro a 

1 mililitro. A via de aplicação da injeção é intramuscular (Figura 5.3). Nessa 

via, a agulha de 25 x 6 ou de 20 x 5,5 é inserida na pele, formando um ângulo 

de 90°, até alcançar o tecido muscular.

AN T Í G E N O S D E 
S U P E R F Í C I E  D E V Í R U S

RE A Ç Ã O A N A F I L Á T I C A

Moléculas/proteínas 
existentes no capsídeo 

(envoltório do vírus) 
capazes de induzir uma 

resposta imunológica. 
Essa resposta é 

desenvolvida porque 
esses antígenos são 
reconhecidos como 

estranhos ao organismo 
pelas células do 
sistema imune.

Ocorrência de reações 
generalizadas e agudas, 

de rápido aparecimento, 
ou seja, logo após o 

contato com o alérgeno 
(substância que causa 

alergia), com reação 
de pele que se segue 
de choque, podendo 

ir até a parada 
cardiorrespiratória.
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A vacina é depositada entre as camadas musculares, e as áreas de aplicação

são:

• no músculo deltóide (Figura 5.2), em crianças maiores de 2 anos; 

• no vasto lateral da coxa (Figura 5.3), em crianças menores de dois

anos.

• não deve ser aplicada no glúteo ou por via subcutânea, porque esse 

procedimento gera uma imunidade menor. 

Ep

subcu

m

Injeção no músculo vasto lateral

    Após a aplicação, nas primeiras 48 a 72 horas, os efeitos adversos mais

comuns são:

• mal-estar;

• cefaléia;

• febre;

• fadiga de pequena intensidade.

Figura 5.3: A vacina contra
a hepatite B deve ser
aplicada no músculo vasto 
lateral da coxa por via 
intramuscular. A fi gura 
à esquerda mostra que 
a agulha deve formar
um ângulo de 90° com 
a superfície da coxa e 
alcançar o tecido muscular. 
A fi gura à direita mostra a
área em que a vacina deve 
ser aplicada no músculo
vasto lateral da coxa.
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Atividade 3
Atende ao Objetivo 2 .

Com relação à vacina contra hepatite B, responda às seguintes questões:

a. Por qual via esta vacina deve ser aplicada?

b. Qual o volume de uma dose?

c. Qual a faixa etária dos indivíduos que devem tomar esta vacina? 

d. Quantas doses devem ser aplicadas?

e. Por que ela não deve ser aplicada por via subcutânea e no glúteo?

Vacina oral contra Poliomielite (Sabin)

Para começarmos a falar sobre esta importante vacina, vale destacar que a vacina 

oral contra a poliomielite é chamada Sabin em homenagem ao seu criador, 

ALBERT SABIN.

A vacina oral contra a poliomielite é preparada com os poliovírus tipo I, II e

III atenuados. Isso signifi ca que os vírus que acarretam a doença são aplicados

vivos, mas sofreram alterações genéticas que diminuem consideravelmente sua

virulência. Dessa forma, eles são capazes de induzir uma resposta do sistema

imunológico sem, entretanto, produzir os efeitos danosos da doença.

Os poliovírus se implantam no intestino e estimulam o sistema imunológico a

produzir anticorpos.

AL B E R T BR U C E SA B I N

Nasceu na cidade de 
Bialistok, na Rússia, em 

26/8/1906. 
A perseguição contra 

os judeus fez com que 
sua família migrasse, em 

1921, para os Estados 
Unidos. Em 1931, Sabin 

completou seu doutorado 
em Medicina. Ele serviu 

como médico durante 
a Segunda Guerra 

Mundial. Após pesquisas 
conjuntas com cientistas 

de vários países, Sabin 
produziu a vacina 

contra a poliomielite. 
Ele trabalhou ainda 

no desenvolvimento de 
vacinas contra a dengue e 

a encefalite japonesa.

(Fonte do texto: Adaptado de
http://www.netsaber.com.br/

biografi as/ver_biografi a
_c_975.html)

http://pt.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro:Albert_Sabin.jpg
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Você notou que estamos sempre falando de sistema imunológico e de 
anticorpos? Reparou que eles estão estreitamente ligados à questão das 
vacinas? Você já pensou sobre isso? 

Então, acesse a internet e entre no site super.abril.com.br/superarquivo/1988/
conteudo_111235.shtml - 43k. Leia a matéria chamada “Os defensores do 
corpo humano”. Esse texto ajudará você a entender mais sobre o sistema 
imunológico e a produção de anticorpos. 

A vacina Sabin é apresentada sob a forma líquida, em bisnagas conta-gotas

com 25 doses, e pode ser congelada sem prejuízo de suas propriedades. Após

a abertura do frasco, pode ser utilizada em até 5 dias, desde que respeitadas as

condições de assepsia (limpeza) e conservação. Deve-se tomar o cuidado de não

encostar o conta-gotas na boca da criança.

Essa vacina é indicada a toda a criança acima de dois meses de idade. Quando 

são lançadas campanhas de vacinação contra a poliomielite, todas as crianças,

a partir do nascimento, independentemente da data da última dose ou de outras

doses já recebidas, devem ser vacinadas. Para tomar a vacina, não há necessidade 

de intervalo antes e após a mamada.

Não há efeitos adversos associados à aplicação da vacina Sabin nem contra-

indicação específi ca. Se a criança apresentar diarréias severas e vômitos intensos, 

a vacina deve ser adiada, pois, se ingerida nessas condições, será eliminada antes 

do efeito esperado. Essa orientação só deve ser seguida em dias de vacinação

de rotina nos serviços de saúde. Nos casos de vacinação durante as campanhas

contra a poliomielite, a vacina pode ser administrada mesmo que a criança esteja 

apresentando os sintomas descritos.

O esquema de vacinação contra poliomielite são três doses com intervalo de dois

meses (no mínimo 30 dias) entre cada dose. A primeira dose deve ser aos dois meses

de idade. A criança deve tomar ainda um reforço aos 15 meses e outro aos 5 anos de

idade. A via de administração é a oral, sendo uma dose igual a duas gotas.

Fonte: www.sxc.hu
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Atividade 4 
Atende ao Objetivo 2 .

Crianças com diarréia severa e vômitos não devem tomar a vacina Sabin. Levando 
em consideração a via de administração dessa vacina, como você explicaria essa 
contra-indicação?

Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH)

A vacina para o rotavírus é produzida com o vírus vivo, mas atenuado; assim

ele é capaz de desenvolver a imunidade no corpo sem causar a doença.

Não se recomenda a dose dessa vacina para crianças com quadros graves de

imunodefi ciência, como as portadoras do vírus HIV. Em geral, quando a criança 

toma a vacina, há pouca probabilidade de apresentar algum efeito colateral.

A via de administração é oral.

A vacina é administrada aos 2 meses e aos 4 meses de idade. Entretanto, é possível 

administrar a primeira dose a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade 

(6 a 14 semanas de vida). A segunda dose deve ser dada a partir de 3 meses e 7 

dias a 5 meses e 15 dias de idade (14 a 24 semanas de vida). O intervalo mínimo 

recomendado entre a primeira e a segunda dose é de 4 semanas. 

A vacina vem em um frasco na forma liofi lizada, acompanhada de um aplicador 

com o diluente (usado para torná-la líquida) específi co. Cada dose da vacina é 

de 1 mililitro.
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Figura 5.4: Passo a passo de preparação da VORH. A vacina vem em pó dentro de um frasco-ampola, 
jjunto com um aplicador com diluente e um adaptador. As etapas são: (1) Retirar a tampa do frasco-
ampola; (2) colocar o adaptador fi rmemente no frasco; (3) agitar vigorosamente o aplicador contendo 
o diluente; (4) verifi car se o líquido está totalmente homogêneo; (5) conectar o aplicador no adaptador 
que está no frasco; (6) introduzir o diluente no frasco, pressionando o êmbolo do aplicador; (7) agitar 
o frasco-ampola até a diluição da vacina em pó; (8) conectar novamente o aplicador no adaptador e 
aspirar (puxando o êmbolo do aplicador) o líquido de volta; (9) soltar o aplicador do adaptador; (10) 
administrar toda a solução, cuidadosamente, na boca da criança.
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Ao administrar a vacina, você deve ter alguns cuidados como:

• não repetir a dose se a criança vomitar ou regurgitar (expelir), pois pode 

ocorrer INVAGINAÇÃO INTESTINAL; 

• não administrar as doses fora das idades estabelecidas no calendário,

devido ao risco de eventos adversos.

Os eventos adversos citados anteriormente podem ser:

• reação alérgica sistêmica grave, que pode ocorrer até duas horas após a 

administração da vacina;

• presença de sangue nas fezes até 42 dias após a vacinação;

• internação por ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO até 42 dias após a aplicação 

da vacina.

Atividade 5
Atende ao Objetivo 2 .

É importantíssimo atentar para as idades em que as crianças devem receber as
doses da vacina VORH. Levando em consideração as idades estabelecidas no
calendário de vacinação, explique por que esta atenção é tão importante.

Vacina tetravalente: contra difteria, tétano, coqueluche (DTP) e vacina 
contra o hemófi lo (hib)

Esta vacina é chamada de tetravalente por ser indicada para prevenção de quatro 

(tetra) doenças ao mesmo tempo:

• difteria;

• coqueluche; 

• tétano; 

• casos de meningite por hemófilo (é o mesmo que Haemophilus 

infl uenzae).

A vacina é preparada com:

• toxóide tetânico;

IN V A G I N A Ç Ã O 
I N T E S T I N A L

AB D O M E A G U D O 
O B S T R U T I V O

Uma forma de obstrução 
intestinal na qual um 

segmento do intestino 
invagina sobre o outro 

segmento, localizado 
mais distalmente, 

causando obstrução 
intestinal e compressão 

vascular da alça 
invaginada. Tem maior 
ocorrência em crianças 

entre 4 e 9 meses de 
idade, sendo uma das 

causas mais freqüentes 
de abdome agudo nesta 

faixa etária. 
O lactente apresenta 
náusea, vômitos, dor 

abdominal e, às vezes, 
pode apresentar fezes 

com muco e sangue 
(“geléia de morango”). 
O tratamento pode ser 

conservador, no entanto, 
em algumas situações, o 

tratamento cirúrgico 
é indicado.

Quadro clínico agudo 
no qual um segmento 
do intestino invagina 

(dobra sobre) em outro 
segmento, localizado 

mais distalmente, 
causando obstrução 

intestinal com 
compressão vascular da 

alça invaginada.
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• TOXÓIDE diftérico; 

• componente pertussis (bactéria Bordetella Pertussis morta);

• fragmentos de proteínas (antígenos) da bactéria Haemophilus infl uenzaea tipo b.e

Uma por todas e todas por uma!

Antes de estudar este tema, você já tinha ouvido falar que era possível 
administrar mais de uma vacina ao mesmo tempo? 

Hoje em dia isso é muito comum, porque é mais prático e barato. E o melhor 
de tudo é que aplicar as vacinas dessa forma não aumenta a freqüência nem 
a gravidade dos efeitos adversos, tampouco diminui a ação sobre o sistema 
imunológico. 

As vacinas podem ser combinadas, associadas e dadas simultaneamente. Você 
sabe qual a diferença entre essas três formas? Se não sabe, vai aprender agora. 
Quando a vacinação é dita associada signifi ca que as diferentes vacinas são 
misturadas no momento da aplicação. Esse é o caso da vacina tetravalente (DTP 
+ vacina contra o hemófi lo). Quando a vacinação é combinada signifi ca que 
os agentes foram misturados na mesma preparação. Como exemplo, temos a 
tríplice viral contra sarampo, caxumba e rubéola (os três vírus foram misturados 
em um mesmo preparado). Por último, temos a vacinação simultânea, em 
que duas ou mais vacinas são aplicadas em diferentes locais do corpo, ou por 
diferentes vias de administração, em um mesmo atendimento.

(Fonte: Adaptado de http://www.uff.br/disicamep/Vacinas1.htm)

TO X Ó I D E

Fonte: www.sxc.hu 
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Uma proteína (toxina) 
cujo efeito tóxico foi
inativado, mas que ainda 
é capaz de induzir uma 
resposta imunológica. 
Certas doenças 
infecciosas são causadas 
pelas toxinas liberadas
pelo microorganismo
invasor e, por isso, nesses
casos, a vacina é feita
da toxina e não com o 
microorganismo.
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O esquema de vacinação da vacina tetravalente é de três doses a partir dos dois

meses de idade, com intervalo entre as doses de dois meses ou no mínimo de 30

dias. A via de aplicação é intramuscular (Figura 5.3), sendo o melhor local de

aplicação o músculo vasto lateral da coxa (Figura 5.3). A dose da vacina é de 0,5

mililitros e a agulha utilizada é 25 x 6 ou 20 x 5,5. A validade do frasco da vacina

é de 5 dias após ter sido aberto.

Nas primeiras 24 a 48 horas após a aplicação da vacina, os efeitos adversos

mais comuns são:

• mal-estar; 

• dor;

• hiperemia (aumento do fl uxo de sangue no local da vacina);

• enduração (endurecimento) no local;

• febre;

• irritabilidade.

Outras reações adversas que podem ocorrer com menor freqüência são:

• sonolência;

• choro prolongado;

• convulsão; 

• SÍNDROME HIPOTÔNICO-HIPORRESPONSIVA. 

Essa vacina não é utilizada em indivíduos maiores de 7 anos porque o 

componente pertussis, a partir dessa idade, pode favorecer o surgimento de

encefalite (processo infl amatório no sistema nervoso central). Para as crianças 

que apresentarem reação de hipersensibilidade após administração da primeira

dose da vacina, é indicado que as doses posteriores sejam da vacina dupla infantil 

DT (só contém os toxóides tetânico e diftérico) ou a DPT acelular (vacina tríplice 

para difteria, coqueluche e tétano), além de que seja dada a vacina contra o 

hemófi lo separadamente.

SÍ N D R O M E 
H I P O T Ô N I C O

Termo aplicado a 
uma reação rara ao 

componente pertussis. 
É caracterizada por 

hipotonia, sudorese fria e 
diminuição da resposta 

a estímulos.
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Atividade 6
Atende ao Objetivo 2 .

As vacinas contra difteria e tétano são produzidas com o toxóide diftérico e o
toxóide tetânico, respectivamente, e não com as bactérias atenuadas ou inativadas 
que causam as doenças. Por que elas são feitas assim?

Vacina tríplice viral: contra sarampo, caxumba e rubéola

A vacina contra sarampo, caxumba e rubéola é preparada com os vírus vivos

atenuados causadores das três doenças. Ela é apresentada sob a forma liofi lizada, 

em frasco-ampola com 5 ou 10 doses, e vem acompanhada de um diluente

específi co para sua reconstituição. O frasco-ampola deve ser utilizado em até 8 

horas após sua abertura.

A tríplice viral é aplicada em duas doses. O início da vacinação se dá aos doze

meses de idade. A segunda dose é administrada quando a criança tiver 5 anos 

de idade. 

A vacina é aplicada pela via subcutânea (Figura 5.5). Essa via é indicada para

vacinas ou drogas que necessitam de uma absorção lenta. O local de aplicação

da vacina é no músculo glúteo (Figura 5.5) ou deltóide (Figura 5.2). A dose a

ser aplicada é de 0,5 mililitros e a agulha utilizada é de 13 x 4,5 (própria para

a vacina, seu comprimento atinge o tecido indicado) ou outra similar. A agulha

deve ser introduzida na pele fazendo um ângulo de 90° em relação à pele da

área aplicada.
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Após a aplicação da tríplice viral, os efeitos adversos mais comuns são:

• febre;

• erupção cutânea de curta duração (chamado de sarampinho), que 

habitualmente ocorre entre o 5° e 12° dia após a vacinação.

As contra-indicações específi cas para a vacina contra sarampo, caxumba e 

rubéola são:

• gravidez;

– pessoas que têm reação anafi lática amena após a ingestão de ovo de

galinha. Isso pode acontecer porque os vírus utilizados para fazer a

vacina são cultivados em embriões de galinha. Se a pessoa tem alergia

a ovo pode desenvolver uma resposta alérgica após tomar a vacina.

– pessoas que estão fazendo uso de imunoglobulina, sangue total ou

plasma no momento da vacinação. A contra-indicação também se

aplica a pessoas que fi zeram uso desses produtos nos últimos três

meses ou, ainda, que vão fazer uso deles nos próximos 15 dias a partir

do recebimento da vacina. Essa contra-indicação é temporária e sua

recomendação tem como justifi cativa a possibilidade de não ocorrer

resposta imunogênica, pela interferência de anticorpos existentes nesses

produtos. Quando a vacina for administrada nessas circunstâncias, é

necessário agendar uma nova vacinação.

Deve-se recomendar às mulheres em idade fértil que evitem engravidar pelo

menos nos três meses subseqüentes à vacinação.

Figura 5.5: A vacina 
contra sarampo, caxumba 

e rubéola deve ser 
aplicada no músculo 

glúteo ou deltóide por 
via subcutânea. A fi gura 

à esquerda mostra que 
a agulha deve formar 

um ângulo de 90° com a 
superfície da área em que 
será aplicada e alcançar o 

tecido subcutâneo. 
A fi gura à direita mostra a 
área em que a vacina deve 

ser aplicada no 
músculo glúteo.

Derme

Epiderme

Tecido
subcutâneo

músculo

Injeção no músculo glúteoVia subcutânea

Ângulo de
45 graus
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Atividade 7
Atende ao Objetivo 2 .

Sobre a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), responda:

a. Qual a via de administração dessa vacina?

b. De que forma se dá a absorção da vacina por esta via?

c. Por que a pessoa que tem alergia ao ovo de galinha não pode receber a 
vacina?

Vacina antiamarílica ou contra febre amarela

Essa vacina é preparada com vírus vivos atenuados da febre amarela. Apresenta-se 

sob a forma liofi lizada, em frasco-ampola de até 50 doses, acompanhada de diluente 

específi co para sua reconstituição. Depois de reconstituída, deve ser utilizada em

até 4 horas, ou menos, dependendo das recomendações do fabricante.

A primeira dose da vacina deve ser administrada aos 9 meses de idade. É necessária 

doses de reforço de dez em dez anos.

Fonte: www.sxc.hu  

Figura 5.6: A proteção 
da vacina contra febre
amarela tem prazo de 
validade de dez anos. Ela
deve ser tomada dez dias 
antes de viagens para áreas 
com risco de transmissão
da doença.
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Cada dose da vacina tem um volume de 0,5 mililitros e deve ser aplicada no

músculo glúteo (Figura 5.5) ou deltóide (Figura 5.2) por via subcutânea (Figura 

5.5). Os efeitos adversos mais comuns após a sua aplicação são:

• dor no local da injeção; 

• cefaléia; 

• febre de baixa intensidade. 

As contra-indicações específi cas são:

• gravidez, exceto quando a gestante estiver sob alto risco de exposição;  

• presença de imunodefi ciência congênita ou adquirida. No entanto, 

crianças infectadas pelo vírus da imunodefi ciência humana (HIV) podem 

receber todas as vacinas previstas no esquema básico de vacinação;

• presença de neoplasia maligna;

• uso de corticóides em dose imunossupressora (equivalente à predinisona 

na dose de 2 mg/kg/dia para criança, ou de 20 mg/dia para adulto, por 

mais de uma semana);

• uso de outras terapêuticas imunossupressoras (quimioterapia, 

antineoplásica, radioterapia etc.).

Atividade 8
Atende ao Objetivo 2 .

Você já percebeu que muitas vacinas induzem reações adversas leves? Então, 
liste, a seguir, as reações adversas da vacina contra febre amarela:
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Vacina dupla tipo adulto (dT)

Essa vacina é preparada com os toxóides diftérico e tetânico, sendo indicada

para a prevenção de difteria e tétano. Sua apresentação é sob a forma líquida,

em frascos contendo 10 doses cada um. Ela já vem pronta para uso e contém, em 

sua composição, um adjuvante, que pode ser hidróxido de alumínio ou fosfato

de alumínio.

Após a abertura do frasco-ampola, a vacina pode ser utilizada até que acabe

seu conteúdo, desde que respeitadas as condições de assepsia e conservação

indicadas pelo fabricante.

São recomendadas três doses dessa vacina. O intervalo entre as doses deve ser de

60 dias, podendo ter um intervalo mínimo de 30 dias. São necessárias doses 

de reforço a cada dez anos.

A vacina é administrada por via intramuscular (Figura 5.3) profunda no músculo

deltóide (Figura 5.2) ou músculo glúteo (Figura 5.5) com agulha 25 x 7. O volume 

de cada dose é de 0,5 mililitros.

As mulheres em idade fértil e gestantes devem utilizar a vacina dupla adulto ou só 

a toxóide tetânico com o objetivo de prevenir o tétano neonatal. Para gestantes,

recomenda-se vacinar o mais precocemente possível, preferencialmente logo no

primeiro mês de gravidez. Essa vacina (dT) funciona como dose de reforço da

vacina DPT.

Em casos de acidente grave, em que o risco de contaminação é maior, ou nos 

casos de gestação, a dose de reforço da dT pode ser antecipada para 5 anos. 

O aumento do intervalo entre as três primeiras doses não invalida o esquema de 

três doses. Nesses casos, também é necessário um reforço a cada dez anos (ou 

cinco anos em casos de acidentes graves e gestação). Deve-se considerar as doses 

aplicadas até dez anos atrás, comprovadas na caderneta de vacinação.
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Após aplicação da vacina dT, os efeitos adversos mais comuns nas primeiras

24 a 48 horas são:

• dor;

• calor;

• hiperemia;  

• enduração do local vacinado; 

• febre.

A contra-indicação específi ca para essa vacina é se o indivíduo tiver apresentado 

reação alérgica após a aplicação da última dose que ele tenha tomado.
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Fonte: www.sxc.hu  

Figura 5.7: A vacina dupla 
do tipo adulto é indicada 

rotineiramente para 
todas as gestantes, sem 

complicações.
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Vacinas para populações especiais

Apesar de constarem no calendário de vacinação, essas vacinas estão indicadas,

apenas, para uma parcela da população, principalmente idosos e indivíduos

que, por motivos clínicos, devem ser vacinados por estarem mais propensos a

desenvolver complicações decorrentes de gripe ou pneumonia. A seguir, você 

encontrará as duas vacinas que são indicadas para casos especiais: vacina anti-

infl uenza e vacina antipneumocócica.

a. Vacina anti-infl uenza

Essa vacina protege os indivíduos da gripe e, conseqüentemente, de complicações 

respiratórias como pneumonia e derrame pleural, que podem ocorrer após um

episódio gripal.

A vacina é do vírus infl uenza tipo I A, B e C inativados e é indicada em campanhas C

para indivíduos com mais de 60 anos e para pacientes com doenças crônicas 

graves, como: 

• cardiopatias;

• pneumopatias; 

• hepatopatias;

• imunodepressões;

• insufi ciência renal crônica; 

• diabetes insulino-dependente.

Os profi ssionais que trabalham diretamente com pacientes com doenças crônicas

graves também devem ser vacinados com a anti-infl uenza.

Essa vacina apresenta-se sob forma líquida pronta para o uso, em frasco-ampola 

com 10 doses cada um. O frasco-ampola nunca deve ser congelado. Após sua

abertura, a vacina pode ser utilizada até que acabe seu conteúdo, desde que

respeitadas as condições de assepsia e conservação indicadas pelo fabricante.

A dose da vacina corresponde a 0,5 mililitros e deve ser administrada por via

subcutânea (Figura 5.5), na região do músculo deltóide (Figura 5.2). A dose

deve ser repetida anualmente.

Após a aplicação da vacina contra o infl uenza, os efeitos adversos mais comuns

são:

• dor; 

• edema no local da injeção nas 48 horas após sua administração.
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Você deve estar atento às contra-indicações específi cas para essa vacina, 

como:

• reação anafi lática após ingestão de ovo de galinha; 

• reação após a última dose tomada da vacina; 

• história de síndrome de Guillain-Barré.

Você já ouviu falar na síndrome de Guillain-Barré? Se não ouviu, chegou a

hora de aprender a respeito dela. Pesquise sobre como se caracteriza essa

síndrome. Lembre-se de que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas.

Após encontrar as respostas, discuta com seus colegas e seu tutor no fórum

chamado Vacina anti-infl uenza. Aproveite para registrar, no espaço a seguir, 

as informações que encontrar. 

Fonte: http://www.ma.gov.br/
2008/5/8/Pagina5241.htm

Figura 5.8: A vacinação 
especial para os idosos 

é muito importante, 
pois, além de melhorar 

a qualidade de vida, 
previne complicações do 

aparelho respiratório, 
que são muito 
comuns nesta 

faixa etária. 

Fonte: www.sxc.hu
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b. Vacina antipneumocócica

As infecções pneumocócicas têm como agente etiológico a bactéria Streptococcus

pneumoniae. Essa bactéria pode causar, entre outras doenças, a pneumonia 

pneumocócica e a bacteremia pneumocócica. A pneumonia é uma infecção que

atinge os pulmões, enquanto a bacteremia é uma infecção que atinge a corrente

sanguínea, permitindo que o microorganismo invasor alcance outros órgãos.

A vacina antipneumocócica protege os indivíduos da pneumonia e da bacteremia 

pneumocócicas. Ela é preparada a partir de fragmentos de 23 sorotipos diferentes 

de pneumococos. Sua apresentação é na forma líquida (não necessitando de

reconstituição) em conjunto com uma seringa individual embalada. Uma dose

corresponde a 0,5 mililitros, devendo ser administrada por via subcutânea (Figura 

5.5) ou intramuscular (Figura 5.3). 

Nos indivíduos maiores de 60 anos e nos imunodeprimidos, a vacina deve ser, 

preferencialmente, aplicada na região do músculo deltóide (Figura 5.2). Havendo 

a indicação especial do uso da vacina em crianças, a idade mínima deve ser

de dois anos. Os casos de indicação especial englobam crianças com infecção

por HIV e aquelas com doença crônica que apresentem risco aumentado de

desenvolver pneumonia ou bacteremia por:

• disfunção esplênica (do baço) ou asplenia anatômica (falta do baço);

• síndrome nefrótica;

• condições associadas com imunodepressão;

• anemia falciforme.

A dose dessa vacina deve ser repetida a cada cinco anos. No caso dos idosos,

tem-se adotado a estratégia de campanhas que ocorrem anualmente em todo o

território nacional.

Os efeitos adversos mais comuns após 24 a 48 horas da aplicação da vacina

antipneumocócica são:

• dor; 

• eritema; 

• febre;

• astenia;

• cefaléia; 

• mialgia. 
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As contra-indicações específi cas da vacina antipneumocócica são:

• reação anafi lática após a última dose tomada pelo indivíduo;

• idade inferior a dois anos.

Vacina anti-rábica humana de cultivo celular

A PROFILAXIA da raiva humana é feita com o uso de vacinas e soro, quando os

indivíduos são expostos ao vírus rábico através da mordedura, lambedura de

mucosas ou arranhadura provocada por animais infectados com o vírus da raiva. 

A vacina é utilizada quando é possível observar o aparecimento dos sintomas da 

raiva no animal agressor. No caso de o animal apresentar os sintomas da raiva,

o indivíduo que sofreu a agressão deve receber o soro, além da vacina. Quando 

não é possível observar o animal, o indivíduo deve receber o soro e a vacina.

A vacina anti-rábica é produzida com vírus inativados. É apresentada sob a forma 

liofi lizada e vem acompanhada do diluente específi co. Ela deve ser conservada em 

geladeira, fora do congelador, na temperatura entre 2ºC a 8ºC, até o momento 

de sua aplicação, observando o prazo de validade do fabricante.

PR O F I L A X I A

Conjunto de medidas 
que têm por fi nalidade 

prevenir ou atenuar 
as doenças, suas 

complicações e 
conseqüências. Quando 

a profi laxia está 
baseada no emprego de 
medicamentos, trata-se 

da quimioprofi laxia.

(Fonte: http:
//www.pdamed.com.br/

diciomed/pdamed_0001_
13717.php)
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�
� E ainda salvamos os camundongos!

Você já parou para pensar em como as vacinas são feitas? De onde são tirados 
os microorganismos mortos ou atenuados que são usados para produzi-las? 
Bem, existem diversas maneiras de se produzir uma vacina. Vamos aprender 
um pouquinho sobre as anti-rábicas.

Existem, basicamente, dois tipos de vacinas anti-rábicas: as vacinas produzidas 
diretamente no cérebro de camundongos neonatos e as vacinas que são 
produzidas em cultura de células, chamadas de vacinas de cultivo celular.

No primeiro caso, o vírus é introduzido diretamente no cérebro dos animais. 
Os vírus invadem as células do cérebro e se multiplicam. Os animais são, então, 
sacrifi cados e os vírus são purifi cados (isolados) e inativados. Essa técnica 
é chamada de Fuenzalida & Palácios, e é atualmente a vacina utilizada nas 
campanhas de vacinação animal.

Mas uma nova técnica está produzindo esta mesma vacina evitando o sacrifício 
de animais e permitindo um produto mais puro e mais imunogênico, ou seja, 
que induz uma maior produção de anticorpos pelo organismo que recebeu a 
vacina. São as vacinas de cultivo celular, que já são utilizadas nas campanhas 
de vacinação humana. Nessa técnica, os vírus são injetados em cultura de 
células. Eles, então, invadem as células e se multiplicam em quantidades 
maiores do que no método feito em animais. Por fi m, os vírus são purifi cados 
e inativados para serem usados como vacina.

(Fonte: Adaptado de http://www.tecpar.br/noticias.php?id=464)

As vacinas anti-rábicas são apresentadas nas doses de 0,5 mililitros e 1 mililitro,

dependendo do fabricante. A dose indicada pelo fabricante independe da idade

e do peso do paciente.

Fonte: www.sxc.hu
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A via de aplicação recomendada é a intramuscular (Figura 5.3), na região do 

músculo deltóide (Figura 5.2) ou do músculo vasto lateral da coxa (Figura 5.3). 

Em crianças até 2 anos de idade, o local indicado para aplicação da vacina é o 

músculo vasto lateral da coxa (Figura 5.3). Essa vacina não deve ser aplicada

na região glútea por causa da grande camada de gordura nesta região, o que

pode prejudicar a absorção da vacina e, conseqüentemente, levar a uma baixa 

produção de anticorpos.

A vacina anti-rábica não tem contra-indicação (grávidas, mulheres lactantes,

pessoas com doença intercorrente ou outros tratamentos podem ser vacinadas). 

O tratamento deve ser iniciado o mais breve possível para garantir o esquema

completo de vacinação (veja Quadro 5.1). Aos indivíduos que utilizam corticóides 

e/ou imunossupressores, recomenda-se, sempre que for possível, a interrupção

do tratamento ao iniciar o esquema de vacinação. As manifestações adversas

relatadas com maior freqüência são:

• reação local; 

• febre;

• mal-estar; 

• náuseas;  

• cefaléia.

Não há relato de ocorrência de óbito associado ao uso da vacina produzida a

partir de cultivo celular.
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Quadro 5.1: Esquema para tratamento profi lático anti-rábico humano com a vacina de cultivo celular. O quadro apresenta
as medidas que devem ser tomadas em diversas situações de agressão realizada por animais, levando-se em consideração as
condições de saúde do animal agressor e o tipo de agressão (tipo de exposição) sofrida pela vítima.

Condições do animal
agressor1

Cão ou gato sem suspeita 
de raiva no momento da
agressão

Cão ou gato clinicamente 
suspeito de raiva no
momento da agressão

Cão ou gato raivoso 
desaparecido ou morto;
Animais silvestres
(inclusive os domiciliados)2

Animais domésticos de 
interesse econômico ou de
produção

Tipo de exposição

Contado indireto Lavar com água e sabão
Não tratar

Lavar com água e sabão
Não tratar

Lavar com água e sabão
Não tratar

Acidentes leves
Ferimentos superfi ciais,
pouco extensos,
geralmente únicos, 
em tronco e membros 
(exceto mãos, polpas
digitais e planta dos pés);
Podem acontecer
em decorrência
de mordeduras ou 
arranhaduras causadas
por unha ou dente;
Lambedura de pele com
lesões superfi ciais

Lavar com água e sabão
Observar o animal 
durante 10 dias após a 
exposição
Se o animal permanecer
sadio no período de
observação, encerrar o 
caso
Se o animal morrer, 
desaparecer ou se tornar
raivoso, administrar 5 
doses de vacina (dias 0, 3,
7, 14 e 28)

Lavar com água e sabão.
Iniciar tratamento com duas 
doses, uma no dia 0 e outra
no dia 3
Observar o animal durante 
10 dias após a exposição
Se a suspeita de raiva for
descartada após o 10º dia 
de observação, suspender o 
tratamento e encerrar o caso
Se o animal morrer,
desaparecer ou se tornar 
raivoso, completar o
esquema até 5 doses. Aplicar 
uma dose entre o 7º e o 10º 
dia e uma dose nos dias 14 
e 28

Lavar com água e sabão
Iniciar imediatamente
o tratamento com 5
(cinco) doses de vacina 
administradas nos dias 0, 3,
7, 14 e 28

Acidentes graves
Ferimentos na cabeça,
face, pescoço, mão, polpa 
digital e/ou planta do pé;
Ferimentos profundos, 
múltiplos ou extensos,
em qualquer região do
corpo;
Lambedura de mucosas;
Lambedura de pele onde 
já existe lesão grave;
Ferimento profundo
causado por unha de
gato.

Lavar com água e sabão
Observar o animal 
durante 10 dias após
exposição
Iniciar tratamento com
duas doses; uma no dia 0 
e outra no dia 3.
Se o animal permanecer
sadio no período de
observação, encerrar o 
caso
Se o animal morrer, 
desaparecer ou se tornar
raivoso, dar continuidade
ao tratamento,
administrando soro2 e 
completando o esquema 
até 5 (cinco) doses.
Aplicar uma dose entre o 
7º e o 10º dia e uma dose 
nos dias 14 e 28

Lavar com água e sabão.
Iniciar o tratamento com 
soro2 e 5 doses de vacina nos
dias 0, 3, 7, 14 e 28
Observar o animal durante 
10 dias após a exposição
Se a suspeita de raiva for
descartada após o 10º dia 
de observação, suspender o 
tratamento e encerrar o caso

Lavar com água e sabão
Iniciar imediatamente o
tratamento com soro2 e 5
doses de vacina nos dias 0, 
3, 7, 14 e 28

(Fonte: Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 6. ed. – Brasília Ministério da Saúde, 
2005.)
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Além dos procedimentos descritos no Quadro 5.1, outros cuidados que devem

ser observados são:

É preciso avaliar, sempre, os hábitos e cuidados recebidos pelo cão e/ou gato 

agressor. Podem ser dispensadas do tratamento com vacinas as pessoas agredidas 

por cão ou gato que, com certeza, não têm risco de terem contraído a infecção

rábica. Por exemplo:

• animais que vivem dentro do domicílio (exclusivamente); 

• animais que não tenham contato com outros animais desconhecidos e

que só saem na rua acompanhados dos seus donos;

• animais que não circulem em área com presença de morcegos hematófagos 

(que se alimentam de sangue). 

Em caso de dúvida sobre essas questões, é melhor iniciar o esquema de 

profi laxia indicado no Quadro 5.1. Mas é importante manter o animal agressor

sob observação e indicar o tratamento (soro + vacina) caso o animal morra, 

desapareça ou se torne raivoso.

Nas agressões por morcegos, deve-se indicar a soro-vacinação, indepen-

dentemente da gravidade da lesão.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 5.9: Não é 
necessária a aplicação da 

vacina anti-rábica quando 
o animal agressor é de 

procedência confi ável e 
pode ser observado, como 
é o caso de animais que só 

andam na companhia de 
seus donos. 
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Agora que você já sabe quais são as vacinas disponíveis nas unidades de saúde,

você, futuro técnico de enfermagem, poderá aplicá-las sempre sob orientação do 

enfermeiro responsável pelo setor de vacinação da Unidade de Saúde. Na próxima 

seção, você encontrará os calendários de vacinação previstos pelo PNI.

Atividade 9
Atende ao Objetivo 2 .

Você percebeu que a vacina anti-rábica, diferente das outras vacinas, pode 
ser administrada quando desconfi amos que fomos infectados pelo vírus? Isso 
acontece porque conseguimos identifi car o evento que possibilitou a infecção,
que é a mordida, lambida ou arranhão de um animal infectado. Levando em
consideração essa característica, como você explica o uso conjunto do soro
anti-rábico logo após a agressão?

Calendário de Vacinação do PNI

Considerando a necessidade de estabelecer normas sobre o Programa Nacional

de Imunizações, o Ministério da Saúde, através da Portaria Nº597/GM/2004, 

instituiu, em todo o território nacional, os calendários de vacinação. Entretanto,

nos vários estados do país, podem existir diferenças na administração das 

vacinas.

Foram estabelecidos calendários para vacinação de crianças, adolescentes, 

adultos e idosos. Você verá a seguir cada um deles, separadamente:
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(Fonte: Ministério da Saúde http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1133)

Idade Vacinas Doses Doenças evitadas

Ao nascer
BCG - ID dose única

Formas graves de 
tuberculose

Vacina contra
Hepatite B (1)

1ª dose Hepatite B

1 mês Vacina contra Hepatite B 2ª dose Hepatite B

2 meses

Vacina tetravalente 
(DTP + Hib) (2)

1ª dose

Difteria, Tétano,
Coqueluche, Meningite

e outras infecções 
causadas pelo

Haemophilus infl uenzae
tipo b

VOP (vacina oral contra 
pólio)

1ª dose
Poliomielite (paralisia

infantil)

VORH (Vacina oral de
Rotavírus Humano) (3)

1ª dose   Diarréia por Rotavírus

4 meses

Vacina tetravalente
(DTP + Hib)

2ª dose 

Difteria, Tétano,
Coqueluche, Meningite

e outras infecções 
causadas pelo

Haemophilus infl uenzae
tipo b

VOP (vacina oral contra 
pólio)

2ª dose 
Poliomielite (paralisia

infantil)

VORH (vacina Oral de 
Rotavírus Humano) (4)

2ª dose Diarréia por Rotavírus

6 meses

Vacina Tetravalente
(DTP + Hib)

3ª dose 

Difteria, Tétano,
Coqueluche, Meningite

e outras infecções 
causadas pelo

Haemophilus infl uenzae
tipo b

VOP (vacina oral contra 
pólio)

3ª dose 
Poliomielite (paralisia

infantil)

Vacina contra Hepatite B 3ª dose Hepatite B

9 meses
Vacina contra febre 

amarela (5)
dose inicial Febre amarela

12 meses SRC (tríplice viral) dose única
Sarampo, Rubéola e 

Caxumba

15 meses

VOP (vacina oral contra 
pólio)

reforço
Poliomielite (paralisia

infantil)

DTP (Tríplice bacteriana) 1º reforço
Difteria, Tétano e

Coqueluche

4-6 anos
DTP (Tríplice bacteriana) 2º reforço

Difteria, Tétano e
Coqueluche

SRC (Tríplice viral) reforço
Sarampo, Rubéola e 

Caxumba

10 anos
Vacina contra febre 

amarela
reforço Febre amarela

Quadro 5.2: Calendário Básico de Vacinação da Criança. Essas são as vacinas que devem ser tomadas por
crianças até os dez anos. Estão relacionadas as doses para cada vacina e a doença evitada pela mesma. 
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As observações que estão indicadas numericamente no Quadro 5.2 serão listadas 

a seguir:

(1) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada

logo na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido.

O esquema básico dessa vacina se constitui de 3 doses, com intervalos

de 30 dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para

a terceira dose.

(2) O esquema de vacinação atual com a vacina Tetravalente é feito aos 2, 4 

e 6 meses de idade. Também são realizados dois reforços com a Tríplice

Bacteriana (DTP), sendo o primeiro reforço aos 15 meses e o segundo

entre 4 e 6 anos.

(3) É possível administrar a primeira dose da Vacina Oral de Rotavírus 

Humano a partir de 1 mês e 15 dias a 3 meses e 7 dias de idade (6 a 14 

semanas de vida).

(4) É possível administrar a segunda dose da Vacina Oral de Rotavírus 

Humano a partir de 3 meses e 7 dias a 5 meses e 15 dias de idade (14 a 

24 semanas de vida). O intervalo mínimo preconizado entre a primeira

e a segunda dose é de 4 semanas.

(5) A vacina contra febre amarela é indicada para crianças a partir dos 9 

meses de idade que morem ou irão viajar para:

⇒ ÁREAS ENDÊMICAS (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, 

PA, GO e DF), 

⇒ ÁREAS DE TRANSIÇÃO (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, 

PR, SC e RS); e

⇒ ÁREAS DE RISCO POTENCIAL (alguns municípios dos estados: BA, ES e

MG).

Pessoas que viajam para áreas de risco devem se vacinar contra febre amarela

10 dias antes da viagem (BRASIL, 2007).

ÁR E A S E N D Ê M I C A S

Áreas que sempre 
apresentam a circulação 
do vírus, tanto infectando
animais quanto humanos.

ÁR E A S D E T R A N S I Ç Ã O

Áreas onde a circulação 
do vírus é esporádica, 
tendo sido afetada
recentemente.

ÁR E A S D E R I S C O 
P O T E N C I A L

Áreas vizinhas às áreas 
de transição. Apesar de
não haver evidência de
circulação do vírus nessas
áreas, suas características 
hidrográfi cas e
vegetativas indicam 
uma probabilidade de 
ocorrência da doença.

(Fonte: http:
//www.itu.com.br/
noticias/detalhe.asp?cod_
conteudo=12371.)
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Atividade 10
Atende ao Objetivo 3 .

a. Quantas e quais vacinas uma criança, do nascimento até os dez anos de idade, 
deve tomar?

b. Crianças que não morem em áreas endêmicas, de transição ou de risco potencial 
para febre amarela não precisam tomar a vacina contra febre amarela?

(Fonte: Ministério da Saúde http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1133)

Quadro 5.3: Calendário Básico de Vacinação do Adolescente. Estas são as vacinas que devem ser tomadas por
adolescentes dos onze aos dezenove anos de idade, inclusive as que devem ser tomadas para o resto da vida.
Nesse quadro estão relacionadas as doses para cada vacina e a doença que é evitada ao tomá-la. 

Idade Vacinas Doses Doenças evitadas

De 11 a 19 anos (na 
primeira visita ao 
serviço de saúde)

Hepatite B 1 ª dose Contra Hepatite B

dT (Dupla tipo adulto)
(2)

1 ª dose Contra Difteria e Tétano

Febre amarela (3) reforço Contra Febre amarela

SCR (Tríplice viral) (4) dose única
Contra Sarampo, 

Caxumba e Rubéola

1 mês após a 1ª dose 
contra Hepatite B

Hepatite B 2 ª dose Contra Hepatite B

6 meses após a 1ª dose 
contra Hepatite B

Hepatite B 3 ª dose Contra Hepatite B

2 meses após a 1ª dose 
contra Difteria e Tétano

dT (Dupla tipo adulto) 2 ª dose Contra Difteria e Tétano

4 meses após a 1ª dose 
contra Difteria e Tétano

dT (Dupla tipo adulto) 3 ª dose Contra Difteria e Tétano

a cada 10 anos por toda
a vida

dT (Dupla tipo adulto)
(5)

reforço Contra Difteria e Tétano

Febre amarela reforço Contra Febre amarela

As observações que estão indicadas numericamente no Quadro 5.3 serão listadas 

a seguir:

(1) O adolescente que não tiver comprovação de vacina anterior deve seguir

o esquema de vacinação indicado no Quadro 5.3, para todas as vacinas 

listadas. Se ele/ela apresentar documentação com esquema incompleto,

é preciso que sejam aplicadas as vacinas necessárias para completar o

esquema que foi iniciado.
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(2) O adolescente que já recebeu 3 doses ou mais das vacinas DTP, DT ou dT precisa 

receber uma dose de reforço a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, é 

preciso antecipar a dose de reforço para 5 anos após a última dose tomada. O

intervalo mínimo entre as doses da dupla tipo adulto é de 30 dias.

(3) Deve ser vacinado contra febre amarela o adolescente que more ou vai

viajar para:

⇒ áreas endêmicas (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, 

PA, GO e DF); 

⇒ áreas de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, 

PR, SC e RS); e

⇒ áreas de risco potencial (alguns municípios dos estados: BA, ES e 

MG).

Ao viajar para essas áreas, o adolescente deve ser vacinado 10 dias antes da

viagem.

(4) O adolescente que tiver duas doses da vacina Tríplice Viral (SCR) 

devidamente comprovada no cartão de vacinação não precisa receber a

dose prevista no esquema de vacinação.

(5) A adolescente grávida que esteja com a vacina dupla tipo adulto em dia

mas recebeu sua última dose há mais de 5 anos, precisa receber uma

dose de reforço. A dose de reforço deve ser aplicada no mínimo 20 dias 

antes da data provável do parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de

reforço deve ser antecipada para cinco anos após a última dose tomada

(BRASIL,2007).

Atividade 11
Atende ao Objetivo 3 .

a. Um adolescente, com quatorze anos, aparece na UBS alegando não ter a
carteira de vacinação. Quais vacinas você aplicaria nele?

b. Um adolescente tomou a vacina DTP há cinco anos e sofreu um acidente de
carro com perda considerável de sangue devido a vários ferimentos. Quando 
ele deverá tomar o reforço desta vacina?



               ·143·

Tema 5

e-Tec Brasil
Enfermagem

(Fonte: Ministério da Saúde http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1133)

Idade Vacinas Doses Doenças evitadas

A partir dos 20 anos

dT (Dupla tipo
adulto) (1)

1 ª dose
Contra Difteria e 

Tétano

Febre amarela (2) dose inicial Contra Febre amarela

SCR (Tríplice viral) 
(3)

dose única
Contra Sarampo,

Caxumba e Rubéola

2 meses após a 1ª
dose contra Difteria e 

Tétano

dT (Dupla tipo
adulto) 

2 ª dose
Contra Difteria e 

Tétano

4 meses após a 1ª
dose contra Difteria e 

Tétano

dT (Dupla tipo
adulto) 

3 ª dose
Contra Difteria e 

Tétano

a cada 10 anos por 
toda a vida

dT (Dupla tipo
adulto) (4)

reforço
Contra Difteria e 

Tétano

Febre amarela reforço Contra Febre amarela

60 anos ou mais Infl uenza (5) dose anual
Contra Infl uenza ou 

Gripe

Pneumococo dose única
Contra Pneumonia

causada pelo 
pneumococo

Quadro 5.4: Calendário Básico de Vacinação do Adulto e do Idoso. Nesse quadro estão as vvacinas
que devem ser tomadas por adultos, a partir dos vinte anos, e idosos, acima dos sessentaa anos
de idade. Ele também contempla as vacinas que devem ser tomadas para o resto da vida. Estão
relacionadas as doses para cada vacina e a doença que ela previne.

As observações que estão indicadas numericamente no Quadro 5.2 serão listaddas 

a seguir:

(1) Qualquer pessoa que, a partir dos 20 (vinte) anos, não tenha comprovaçãão 

de vacinação anterior para a dupla tipo adulto deve seguir o esquemma

descrito no Quadro 5.4. Se apresentar documentação com esquemma 

incompleto, é necessário completar o esquema com as doses que faltamm.

O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.

(2) Deve ser vacinado contra febre amarela o adulto ou idoso que more oou

vai viajar para:

⇒ áreas endêmicas (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AMM, 

PA, GO e DF);

⇒ áreas de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SSP, 

PR, SC e RS);  

⇒ áreas de risco potencial (alguns municípios dos estados: BA, ESS e 

MG). 
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Ao viajar para essas áreas, o adulto ou idoso deve ser vacinado 10 dias antes

da viagem.

(3) A vacina tríplice viral – SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola) – deve ser

administrada em mulheres de 12 a 49 anos que não tiverem comprovação

de vacinação anterior e em homens até 39 anos.

(4) Mulher grávida que esteja com a vacina duplo tipo adulto em dia mas

recebeu sua última dose há mais de 5 (cinco) anos precisa receber uma

dose de reforço. A dose de reforço deve ser aplicada no mínimo 20 dias 

antes da data provável do parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de

reforço deverá ser antecipada para cinco anos após a última dose.

(5) A vacina contra Infl uenza é oferecida anualmente durante a Campanha

Nacional de Vacinação do Idoso.

(6) A vacina contra pneumococo é aplicada durante a Campanha Nacional

de Vacinação do Idoso nos indivíduos que convivem em instituições 

fechadas, tais como casas geriátricas, hospitais, asilos e casas de repouso.

Essa vacina deve receber um reforço cinco anos após a primeira dose

(BRASIL, 2007).

Fonte: http://www.sertaozin
ho.sp.gov.br/noticia/noticia_
demo_new.php?id=164

Figura 5.10: Todos os anos 
são realizadas campanhas
de vacinação para idosos. 
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Você já deve ter percebido que existem inúmeros cuidados acerca do modo de

aplicação das vacinas. Nessa perspectiva, você, técnico de enfermagem, deve

sempre aplicar vacinas sob a orientação do enfermeiro. Também é preciso 

muita atenção com as doses que devem ser administradas. Tudo isso para que 

o resultado fi nal, a prevenção da doença, seja alcançado. Mas ainda não acabou, 

existem precauções importantes a serem observadas. Vamos a elas!

Atividade 12
Atende ao Objetivo 3 .

a. Um indivíduo com trinta anos aparece na UBS com sua carteira de vacinação. 
Na carteira, as únicas anotações são duas doses da vacina dT. Que vacinas você 
daria a essa pessoa?

b. Uma mulher de vinte e três anos que está grávida de oito meses e recebeu a
dT há quatro anos precisa ser vacinada novamente?

Vacinas do PNI: alguns aspectos importantes

Para trabalhar com vacinas de forma segura, é importante estar ciente de que

algumas apresentam contra-indicações. Também é necessário saber que a 

vacinação deve ser adiada quando o indivíduo apresenta determinados quadros

clínicos. E será que existe algum problema em se aplicar mais de uma vacina ao

mesmo tempo? Nessa seção, vamos analisar estas questões.

Contra-indicações gerais das vacinas

Apesar de haver indicação das vacinas para toda a população, existem algumas 

situações em que o mais prudente é não vacinar. Essas situações são defi nidas 

pelos critérios que constituem as contra-indicações gerais, pois são comuns a

todas as vacinas.  Como exemplo dessas contra-indicações gerais, temos:

• uso prolongado de corticóides;

• pessoas portadoras de neoplasia; 

• pessoas portadoras de imunodefi ciência congênita;

• pessoas portadoras de imunodefi ciência adquirida;
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• desnutrição severa; 

• alergia aos componentes da vacina.

É claro que existem os casos particulares, mas esses não são possíveis de serem

listados aqui e devem ser analisados pontualmente pela equipe de Enfermagem

e/ou Saúde, sob orientação do enfermeiro.

O clone 

a das contra-indicações para aplicação de vacinas, em geral, é o uso Uma
longado de corticóides pelo indivíduo a ser vacinado. Você consegue prol
ginar o porquê desta restrição?ima

corticóides ou corticosteróides são a forma sintética de um hormônio Os 
mado cortisol. O cortisol é produzido pela glândula supra-renal. Este cham

hormônio é essencial para nossa vida. Ele possui uma potente ação anti-h
infl amatória natural e participa de diversos processos fi siológicos, como 
metabolismo ósseo, de açúcares, sais minerais, gorduras e proteínas; além 
disso, tem uma ação estimuladora sobre o cérebro. Essas ações sobre o 

metabolismo são necessárias para a produção de 
energia pelo organismo. Essa energia é utilizada 
por nós para realizar atividades diárias e também 
em situações especiais de estresse tanto físico como 
emocional.

Os corticóides foram gerados pela indústria 
farmacêutica com o objetivo de reproduzir de forma 
não-natural as ações benéfi cas do cortisol. Existem 
dois grupos de corticóides: os mineralocorticóides 
e os glicocorticóides. Os mineralocorticóides atuam 
sobre a regulação do volume de água do organismo. 
Já os glicocorticóides são potentes anti-infl amatórios, 
muito utilizados com o objetivo de suprimir os 
efeitos nocivos de respostas imunes, como as 
autoimune, alérgicas ou de rejeição de transplantes. 
Portanto, esse tipo de medicamento possui uma ação 
imunossupressora e, por isso, existem ressalvas a sua 
utilização quando da aplicação de vacinas. 

(Fontes: Adaptado de http://blogdalergia.blogspot.com/
2007/06/corticides-faca-de-dois-gumes.html / Imunobiologia: 
O sistema imune na saúde e na doença. Janeway, C.A.;
Travers, P.; Walport, M.; Shlomchik, M. –  5a edição – Porto
Alegre: Ed. Artmed, 2002.)

Razões para o adiamento das vacinas

Quando a pessoa a ser vacinada apresenta determinados quadros clínicos, é 

mais seguro adiar a vacinação até que o quadro seja revertido. As situações em

que as vacinas devem ser adiadas são:

• estado febril com temperatura axilar (tirada nas axilas) maior ou igual a 

37,8°C;

• pessoas submetidas a tratamento imunodepressor (quimioterapia e 

radioterapia).
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As associações de vacinas

Como já vimos, muitas vacinas são administradas ao mesmo tempo, seja porque 

elas já vêm misturadas no mesmo frasco ou porque são misturadas no momento 

da vacinação.

Desde que respeitadas as vias de aplicação adequadas e os locais indicados para

aplicação, não há problemas em se administrar mais de uma vacina em um único 

dia. Além de não oferecer riscos ao indivíduo vacinado, isso permite aproveitar

ao máximo a sua presença na unidade de saúde.

Fonte: www.sxc.hu 

Figura 5.11: A mistura de 
vacinas, ou a aplicação de 

duas ou mais ao mesmo 
tempo, é uma 

prática comum.
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Além dos cuidados listados nessa seção, é de grande importância a atenção 

dirigida às possíveis reações adversas resultantes da vacinação. Vamos, então, 

discuti-las a seguir.

Atividade 13 
Atende aos Objetivos 3 e 4 .

a. Um indivíduo foi até a UBS em que você trabalha para ser vacinado contra
rubéola. Você descobre que ele está na fase fi nal do tratamento para um câncer 
de próstata. Como você agiria nesse caso?
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b. Um indivíduo chega à UBS para receber duas vacinas. Ele precisa tomar a

VOP e a VORH. Isto é possível? Como você procederia?

Vacinas do PNI: vigilância das reações adversas 

A vacinação contribui para a prevenção e o controle das doenças; entretanto,

existe a possibilidade de ocorrerem efeitos adversos como conseqüência de sua

aplicação. Vários desses efeitos foram listados neste tema.

Alguns desses efeitos são bastante conhecidos e até comuns. A maioria deles

regride de forma espontânea; contudo, é importante estarmos atentos aos 

seus relatos. No caso de efeitos adversos que ocorram com muita freqüência,

é necessário que se acompanhe o desenvolvimento dos mesmos para se investigar

quais as causas: se são provenientes do organismo do indivíduo, da fabricação da 

vacina ou da forma como foi aplicada. Os técnicos da vigilância epidemiológica

do município devem ser avisados para que eles orientem e participem da 

investigação de tais causas.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 5.12: A cefaléia (dor 
de cabeça) é um efeito 
adverso muito comum 
de acontecer após a 
vacinação.
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REDE DE FRIO: CONSERVANDO OS IMUNOBIOLÓGICOS

A cadeia (rede) de frio engloba os procedimentos que controlam as condições

de estoque e temperatura das vacinas. Esses cuidados vão desde a produção

das vacinas realizada no laboratório até a sala de vacinação na unidade básica

de saúde.

Você sabia que as vacinas e os soros passam por várias etapas desde sua 

produção até sua aplicação? Chamamos de rede de frio ou cadeia de frio as

etapas percorridas, bem como onde e como são armazenadas as vacinas.

Nas unidades de saúde, todas as vacinas devem ser conservadas entre 2°C a 8°C,

porque essa temperatura as mantém em condições adequadas para sua utilização.

Essa faixa de temperatura é utilizada, principalmente, no NÍVEL LOCAL. Já as vacinas

que podem ser congeladas, como as vacinas virais, podem ser conservadas em

temperaturas negativas, o que acontece nos NÍVEIS NACIONAL, ESTADUAL e REGIONAL,

pois nesses locais existem freezers que mantêm as vacinas em temperaturas negativas.

Algumas vacinas, entretanto, não podem ser congeladas, como, por exemplo, as

vacinas produzidas com toxóides. Essas vacinas são conservadas sempre na

temperatura do nível local (2°C a 8°C). É importante lembrar que, nas unidades

básicas de saúde (UBS), existem salas próprias para a aplicação das vacinas.

Para a conservação das vacinas na UBS, utiliza-se um refrigerador comum, isto

é, aquele que possui um congelador no mesmo compartimento da geladeira.

As vacinas são armazenadas da seguinte forma: as vacinas que podem ser 

congeladas fi cam na prateleira superior (mais próxima do congelador), dispostas 

em bandejas não perfuradas, visando manter o ar frio entre os imunobiológicos. 

Já as vacinas que não podem ser congeladas fi cam na prateleira inferior. Elas 

devem ser organizadas em bandejas não perfuradas. Na terceira prateleira, 

deve-se colocar os diluentes e/ou soros, lembrando de deixar um espaço entre 

as caixas para que o ar circule e mantenha a temperatura adequada (+2° a +8°). 

Todos os meses, ou quando é necessário, chega um novo estoque de vacinas

para ser utilizado na UBS.

Nunca coloque as vacinas na porta do refrigerador. No congelador colocamos

gelo reciclável (bobinas de água ou gelox). A gaveta de verduras deve ser 

retirada. Nesse espaço coloque garrafas com água colorida (para que nenhum 

funcionário consuma a água por engano). As garrafas e as bobinas ajudam a 

manter a temperatura entre 2°C a 8°C, em caso de falta de energia. Ao organizar a 

geladeira, é preciso ter cuidado em ocupar até no máximo 50% da sua capacidade 

com imunobiológicos, bobinas e garrafas. A organização do refrigerador deve

ser realizada sempre sob a orientação do enfermeiro.

NÍ V E L L O C A L

O local de 
armazenamento dos 

imunobiológicos a serem 
utilizados na sala de 

vacinação da unidade 
de saúde.

NÍ V E L N A C I O N A L

O local de 
armazenamento dos 

imunobiológicos que 
são distribuídos para 
os estados, de acordo 

com o controle de 
movimentação 

de estoque. 
O armazenamento 
nacional é feito na 
Central Nacional 
de Armazenagem 
e Distribuição de 
Imunobiológicos. 

Os estoques são enviados 
por via aérea ou terrestre.

NÍ V E L E S T A D U A L

O local de 
armazenamento dos 

imunobiológicos 
utilizados em cada 

estado do país e que são 
destinados à distribuição 

na rede de saúde 
do estado.

NÍ V E L R E G I O N A L

O local de 
armazenamento dos 

imunobiológicos que 
são distribuídos para os 

municípios pertencentes a 
uma determinada região.

(Fonte: Adaptado de http:
//www.uff.br/disicamep/

rede.htm)
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No dia a dia da vacinação, para que a temperatura da geladeira permaneça de

2°C a 8°C, você não deve abrir a geladeira toda vez que for administrar uma

vacina. Para que isso seja possível, é necessário que a cada dia de trabalho você

retire as vacinas que serão utilizadas durante todo aquele dia. Para conservá-las

na temperatura adequada fora do refrigerador, coloque-as em uma caixa térmica.

As caixas térmicas servem para manter a temperatura. As caixas utilizadas 

para vacinação são do tipo retangular, com capacidade mínima de doze litros

e tampa ajustada. As caixas térmicas são produzidas com material térmico do

tipo poliuretano ou poliestireno expandido, que mantém a temperatura das

vacinas entre 2ºC e 8ºC. 

A caixa térmica deve ter bobinas de gelo reutilizável nas suas laterais, e 

devemos colocar as vacinas no centro. A temperatura no interior da caixa deve

ser monitorada com termômetro de cabo extensor (Figura 5.14). Esses mesmos

procedimentos são realizados durante as campanhas, bloqueios e intensifi cações

de vacinas.

Figura 5.13: Modo de 
conservação de vacinas e 
outros imunobiológicos em
um refrigerador. 
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Figura 5.14: Termômetro 
de cabo extensor que 

serve para controle da 
temperatura dentro das 

caixas térmicas.
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A geladeira que conserva as vacinas deve fi car em um local longe da luz solar

direta e deve ter um interruptor elétrico só para ela. É preciso realizar a limpeza

da geladeira de quinze em quinze dias, ou quando o gelo do congelador passar de 

1 cm de espessura. Para a limpeza da geladeira, as vacinas devem ser retiradas e

colocadas em caixas térmicas até que o procedimento de limpeza seja concluído

e a temperatura da geladeira esteja novamente entre + 2°C e + 8°C.

Sempre que a geladeira apresentar algum problema, um técnico deve ser 

chamado. Nesses casos, as vacinas devem ser colocadas em local apropriado,

como caixas térmicas ou outro refrigerador disponível, até que o problema seja 

solucionado.

re-se de que as vacinas, no nível local, devem estar sempre na temperatura Lemb
C a 8°C.de 2°C

Para saber mais sobre a conservação de 
imunobiológicos, é importante que você 
leia o manual de rede de frio elaborado pelo 
Ministério da Saúde. Você poderá encontrar 
o manual completo no endereço http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/
manu_rede_frio.pdf. 

Você já se perguntou como é possível saber se a temperatura do refrigerador está 

entre 2°C e 8°C? É claro que precisamos de um termômetro, não é mesmo?

Existem termômetros específi cos para serem usados nas geladeiras que conservam 

vacinas. O termômetro de máxima e mínima é o mais adequado para ser usado

na cadeia de frio. Ele possibilita medir a variação da temperatura, ou seja, ele

verifi ca a temperatura máxima e a temperatura mínima atingidas durante um

intervalo de tempo. Com esse termômetro, por exemplo, é possível saber quais

foram as temperaturas máxima e a mínima da geladeira durante o período em

que a unidade básica de saúde esteve fechada, bem como a temperatura da

geladeira no momento dessa verifi cação.

Hoje em dia, já se dispõe de termômetros digitais que possibilitam a verifi cação

da temperatura sem a necessidade de abrir o refrigerador.

Fonte: www.sxc.hu

at��
�
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A verifi cação e o controle da temperatura devem ser realizados duas vezes por

dia. A primeira verifi cação deve ser logo no início da jornada de trabalho e 

a outra deve ser feita no fi nal do dia. As temperaturas verifi cadas devem ser 

anotadas no formulário de controle da temperatura que fi ca anexado na porta 

do refrigerador. Caso não encontre esse formulário, pergunte à enfermeira 

responsável onde encontrá-lo.

Atividade 14 
Atende ao Objetivo 5 .
a. Onde e a que temperatura você guardaria uma vacina produzida com 
toxóide?

b. Ao receber um estoque de vacinas para a USB, como você procederia?

c. Digamos que você chegou a UBS e percebeu que a geladeira onde estão 
guardadas as vacinas está com problemas de refrigeração. O que você faria?



·154· 

Tema 3
Imunização

AÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA

Para discutirmos as ações de enfermagem em saúde coletiva é necessário que você 

entenda que o processo saúde-doença é resultante de determinada ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL. Ele é, também, infl uenciado por diversos fatores que caracterizam a

inserção social dos indivíduos e grupos em busca de uma boa qualidade de

vida.

Os fatores que caracterizam a inserção social dos indivíduos estão relacionados

com as condições de acesso a:

• educação;

• moradia;

• trabalho;

• lazer;

• transporte; 

• serviços de saúde;

• outros.

Hoje em dia, apesar de a saúde não ser mais considerada apenas como a ausência 

de doença, podemos verifi car que muitas das ações realizadas nas unidades

básicas de saúde e/ou serviços de saúde estão voltadas, principalmente, para

uma atuação curativa.

Não é possível dizer que a população brasileira esteja com seus problemas de

saúde resolvidos, mesmo estando escrito na Constituição Brasileira de 1988 e 

a Lei Orgânica da Saúde n° 8080/90 que a saúde é direito de todos e dever do

Estado e é determinada por:

• uma boa alimentação; 

• um transporte adequado;

• direito de acesso aos bens e serviços essenciais;

• entre outros.

Por isso, devemos sempre resgatar (recuperar) o que fi cou registrado nas leis (Lei 

nº 8.080/90 e nº Lei 8.142/90) que constituíram o atual Sistema Único de Saúde

(SUS) brasileiro. Vale destacar que a Lei nº 8.142/90 garante a participação da

população nas decisões do setor de saúde. Essa participação pode ser realizada

através dos conselhos de saúde.

OR G A N I Z A Ç Ã O 
S O C I A L

Refere-se aos sistemas de
relações de obrigação que 
existem entre membros
de um grupo, entre
grupos ou entre pessoas 
e grupos que constituem 
determinada sociedade. 
Distingue-se da estrutura 
social que se refere à
colocação e posição de
indivíduos e de grupos
dentro desse sistema de 
relações de obrigação.

(Fonte: http:
//www.prof2000.pt/users/
dicsoc/soc_o.html.)
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Como afi rmam Pinho e Silva (2006, p.459):

A saúde não é um fenômeno isolado, mas resultado da interação de todas 
as condições em que a população vive; não se pode considerar o indivíduo 
separadamente do seu contexto social e econômico e ambiental. Clima, 
o tipo de moradia, a qualidade da água consumida, a possibilidade de 
tratamento higiênico dos dejetos domésticos, além de muitos outros fatores, 
infl uenciam e até determinam o padrão de saúde das populações.

É importante perceber que as ações da enfermagem em saúde coletiva devem

estar pautadas principalmente em ações de vigilância à saúde. Isso signifi ca dizer 

que o técnico de enfermagem, em conjunto com a equipe de enfermagem, deve

estar preparado para o cuidar, que é a essência e base histórica da Enfermagem. 

Esse cuidar, na saúde coletiva, pode ser interpretado como um conjunto de 

práticas e habilidades para:

• o acompanhamento;

• o controle; 

• a resolução dos problemas de saúde da população.

A Enfermagem deve aproveitar as oportunidades de contato com a população

para aumentar o conhecimento sobre a mesma, tendo como objetivo oferecer 

uma assistência integral a esta população.

Como cidadãos de qualquer extrato da população, precisamos estar cientes 
das leis que regem nossa vida em sociedade. Não só para que possamos 
cumprir com nossas obrigações, mas também para que possamos exercer 
nossos direitos.

Você, como futuro profi ssional da área de saúde, precisa também estar 
informado das leis que regem este setor. Por isso, procure ler as leis e normas 
operacionais que regem o Sistema de Saúde Brasileiro. A seguir, alguns 
endereços da internet onde você pode encontrá-las:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm

http://portal.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_pesq_consulta.cfm

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=169

http://www.saude.rj.gov.br/Docs/Legisla%C3%A7%C3%A3o/nob.pdf

http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/default.asp

Esses são apenas alguns. Existem vários outros. Agora é com você!

��
�
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RESUMINDO...

• O sistema imunológico é a denominação usada para descrever os tecidos,

as células e as moléculas envolvidas na imunidade adaptativa, ou, algumas

vezes, a totalidade dos mecanismos de defesa do hospedeiro.

• A imunização é defi nida como a aquisição de proteção imunológica

contra uma doença infecciosa. Essa prática tem como objetivo aumentar

a resistência de um indivíduo contra infecções.

• As vacinas atuam no corpo humano, protegendo os indíviduos de algumas

doenças transmissíveis.

• O técnico de enfermagem assume grande importância nas atividades de

imunização, pois ele, em conjunto com o enfermeiro, realiza as atividades

de vacinação.

• O PNI tem como objetivo contribuir para o controle ou erradicação das

doenças infecto-contagiosas e imunopreviníveis (possíveis de prevenir por

imunização), tais como:

– poliomielite (paralisia infantil); 

– sarampo;

– difteria;

– tétano;

– coqueluche;

– tuberculose mediante a imunização sistemática da população.

• O PNI determina que várias vacinas sejam fornecidas gratuitamente à

população nas unidades básicas de saúde. As vacinas são: BCG-ID, Vacina

contra hepatite B, Vacina Oral contra Poliomielite (Sabin), Vacina Oral de

Rotavírus Humano (VORH), Vacina tetravalente contra difteria, tétano,

coqueluche (DTP) e Vacina contra o hemófi lo (hib), Vacina tríplice viral

contra sarampo, caxumba e rubéola, Vacina antiamarílica ou contra febre

amarela, Vacina dupla tipo adulto (dT), Vacina anti-infl uenza, Vacina

anti-pneumocócica, Vacina Anti-rábica humana de cultivo celular.

• As vacinas são produtos sensíveis ao calor; por isso, não devem fi car

expostas à ação direta da luz solar.

• O Programa Nacional de Imunizações, o Ministério da Saúde, através

da Portaria Nº597/GM/2004, instituiu em todo o território nacional os

calendários de vacinação:
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– Calendário Básico de Vacinação da Criança

– Calendário Básico de Vacinação do Adolescente

– Calendário Básico de Vacinação do Adulto e do Idoso

Entretanto, nos vários estados do país podem existir diferenças na 

administração das vacinas.

• Apesar de haver indicação das vacinas para toda a população, existem 

algumas situações em que o mais prudente é não vacinar. Essas situações

são defi nidas pelos critérios que constituem as contra-indicações gerais, pois 

são comuns a todas as vacinas. Como exemplo dessas contra-indicações

gerais, temos:

– uso prolongado de corticóides;

– pessoas portadoras de neoplasia;

– pessoas portadoras de imunodefi ciência congênita; 

– pessoas portadoras de imunodefi ciência adquirida;

– desnutrição severa; 

– alergia aos componentes da vacina.

• A cadeia (rede) de frio engloba os procedimentos que controlam as 

condições de estoque e temperatura das vacinas. Estes cuidados vão desde

a produção das vacinas, realizada no laboratório, até a sala de vacinação

na unidade básica de saúde.

• As vacinas, no nível local, devem estar sempre na temperatura de 2°C a 8°C. 

• É importante perceber que as ações da enfermagem em saúde coletiva

devem estar pautadas principalmente em ações de vigilância à saúde. Isso

signifi ca dizer que o técnico de enfermagem, em conjunto com a equipe

de enfermagem, deve estar preparado para o cuidar, que é a essência e

base histórica da Enfermagem. Esse cuidar na saúde coletiva pode ser

interpretado como um conjunto de práticas e habilidades para:

– o acompanhamento;

– o controle; 

– a resolução dos problemas de saúde da população.

• A Enfermagem deve aproveitar as oportunidades de contato com a 

população para aumentar o conhecimento sobre a mesma, tendo como

objetivo oferecer uma assistência integral a esta população.
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INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA

Este foi o último tema da Unidade 3. A próxima unidade tratará de temas 

relacionados à gestão em saúde. O primeiro tema vai contar um pouco da história 

da enfermagem. Ficou curioso? Então, não deixe de ler. Até lá!

Respostas das Atividades
Atividade 1

Não, o uso de vitaminas não pode ser considerado como imunização. Embora 
sejam utilizadas como forma de aumentar a proteção do organismo contra
uma doença infecciosa, como, por exemplo, o resfriado (o que ainda não tem
comprovação científi ca), o conceito de imunização é baseado na indução de
uma resposta imune por meio da inoculação de antígenos (imunização ativa) 
ou anticorpos (imunização passiva) no organismo.

Atividade 2

a. A característica da vacina que permite a simulação da infecção natural é o 
fato de ela ser produzida com vírus vivos.

b. O indivíduo não desenvolve a doença porque os vírus que compõem a vacina
estão na sua forma atenuada, ou seja, eles foram manipulados e perderam a
virulência. A virulência é exatamente a capacidade que o microorganismo tem de 
causar a doença, medida pela mortalidade produzida por esse microorganismo
e por seu poder de invadir células e tecidos.

Atividade 3

a. Via intraintramuscular.

b. Depende do laboratório produtor da vacina e da idade da pessoa que vai
tomar a vacina, podendo variar de 0,5 mililitro a 1 mililitro.

c. Crianças, logo ao nascer.

d. Três doses, sendo a primeira dose administrada logo após o nascimento.
A segunda dose um mês após a primeira; e a terceira dose seis meses após a
primeira.

e. Porque este procedimento está associado a uma menor imunogenicidade, ou
seja, a uma menor resposta imunológica.  

Atividade 4

A vacina Sabin tem via de administração oral. Quer dizer que a vacina, após ser
aplicada, vai direto para o aparelho digestório. Se a criança apresentar diarréia 
ou vômito, ela irá expelir a vacina antes que ela consiga alcançar seu alvo (as 
células intestinais) e provocar seus efeitos.
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Atividade 5

A atenção com a idade de vacinação se deve ao risco de eventos adversos, tais
como: reação alérgica sistêmica grave, que pode ocorrer até duas horas após
a administração da vacina; a presença de sangue nas fezes até 42 dias após a
vacinação e a internação por abdome agudo obstrutivo até 42 dias após a aplicação
da vacina.

Atividade 6

Os toxóides são proteínas tóxicas liberadas por algumas bactérias, na forma 
inativada. Algumas doenças, como a difteria e o tétano, são causadas por estas
toxinas. Portanto, as vacinas para essas doenças são feitas com os toxóides e 
não com as bactérias.

Atividade 7

a. Via de administração subcutânea.

b. A forma de absorção da via subcutânea é lenta.

c. Porque a vacina é cultivada em embriões de galinha, e quem tem alergia a
ovo pode ter reação alérgica à vacina.

Atividade 8

• dor no local da injeção; 

• cefaléia; 

• febre de baixa intensidade.

Atividade 9 

Soros, em geral, são constituídos de anticorpos específi cos contra o micro-

organismo que induziu sua produção. No caso do soro anti-rábico, são anticorpos 

contra o vírus da raiva. Os anticorpos são a resposta imunológica principal de

ataque aos microorganismos invasores, só que o sistema imunológico leva um

certo tempo para produzi-los (cerca de 5 a 7 dias). No caso da raiva, somos

levados a crer que fomos infectados quando somos atacados por um animal que 

acreditamos estar infectado. A vacina leva um certo tempo para promover a

resposta imunológica e, por isso, nesses casos, também lançamos mão do soro,

que já traz a resposta pronta (os anticorpos).

Atividade 10

a. Sete vacinas ao todo. Elas são: BCG, contra hepatite B, tetravalente (DPT + 
Hib), VOP, VORH, contra febre amarela, tríplice viral (SRC).

b. Não. Exceto se forem viajar para essas áreas.
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Atividade 11

a. Contra hepatite B, dupla tipo adulto e tríplice viral (SCR). Se ele morar em,
ou for viajar para, região endêmica, de transição ou de risco potencial para febre 
amarela, também deve aplicar essa vacina.

b. No ano em vigência. O reforço dessa vacina tem um intervalo de dez anos,
mas em caso de acidente grave cai para cinco anos em relação à data da última
vacina.

Atividade 12 

a. Daria a terceira dose da dT e a dose única da tríplice viral (SCR). Se ele morar
em, ou for viajar para, região endêmica, de transição ou de risco potencial para
febre amarela, também deve aplicar esta vacina.

b. Não, ela só precisaria do reforço se tivesse sido vacinada há mais de cinco
anos.

Atividade 13 

a. Pessoas submetidas a tratamento com imunossupressores, como é o caso 
da quimioterapia contra o câncer, não devem ser vacinadas. Como a pessoa
está no fi nal do tratamento, você deve pedir que ela volte após encerrar a 
quimioterapia.

b. É possível administrar duas vacinas em uma única ida à UBS. Primeiro deve-
se aplicar a vacina VOP e depois a VORH. Em caso de regurgitação, a VORH
não deve ser repetida.

Atividade 14 

a. Guardaria na segunda prateleira do refrigerador a uma temperatura entre
2°C e 8°C.

b. As caixas devem ser guardadas nas prateleiras da geladeira com espaços entre 
elas para que haja circulação do ar.

c. A primeira coisa a fazer é retirar as vacinas da geladeira e colocá-las em uma
caixa térmica ou outro refrigerador disponível. Depois, é preciso chamar um
técnico para consertar a geladeira. É preciso verifi car, através do termômetro de
máxima e mínima, a que temperaturas as vacinas fi caram expostas, e durante
quanto tempo. É preciso avaliar, junto com a enfermeira responsável, a possível
deterioração do material.
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Unidade 4

Gestão em Saúde e Enfermagem

Esta unidade foi concebida para ajudá-lo a perceber que o conhecimento da

história da profi ssão contribui para reforçar os aspectos básicos e marcantes do

cuidar da enfermagem. Nossa intenção é a de que, ao fi nal deste estudo, você

possa apropriar-se das informações que apresentarmos dando signifi cados a elas 

de forma concreta, por meio da sua atuação profi ssional.

Ao fi nal do desenvolvimento dos estudos e das atividades desta unidade, você

deverá ser capaz de:

• descrever a história da Enfermagem e a sua evolução;

• interpretar os dispositivos legais que orientam a formação e o exercício

dos profi ssionais de enfermagem;

• identifi car os direitos e os deveres inerentes à ação dos profi ssionais de

enfermagem no atendimento de indivíduos e comunidade;

• distinguir as finalidades das diversas entidades de classe da 

Enfermagem;

• aplicar o código de deontologia da Enfermagem;

• reconhecer a estrutura, a organização e o funcionamento da enfermagem 

dentro das instituições de saúde;

Angela Maria Corrêa Gonçalves
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• identifi car os membros da equipe de enfermagem e suas respectivas 

funções;

• reconhecer a importância dos registros relativos aos procedimentos de

enfermagem.

Acreditamos que o estudo e as atividades desta unidade fornecerão a você 

subsídios para:

• colaborar no planejamento e na organização da assistência em 

enfermagem;

• empregar princípios da qualidade na prestação de serviços de 

enfermagem;

• executar os cuidados de enfermagem observando os princípios 

científi cos;

• participar das entidades de classe;

• interagir com a equipe de trabalho em prol da organização e efi cácia dos 

serviços de Saúde;

• executar o plano de cuidados de enfermagem, em conjunto com a 

equipe;

• realizar o registro das observações e práticas que constituem a assistência 

de enfermagem.



Tema 1

Um pouco da 
história da 
Enfermagem e sua 
evolução

OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar uma breve história da Enfermagem,

bem como informações importantes acerca das

duas principais entidades de classe da Enfermagem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA 
O CONTEÚDO

O estudo deste tema proporcionará a você:

1 identifi car as diferenças existentes entre as

fases históricas da Enfermagem;

2 identifi car a diferença entre as diferentes

formas de organização das entidades de

classe;

3 listar as possíveis ações da ABEn para

alcançar suas fi nalidades;

4 identifi car as competências do COFEN e dos

CORENs;

5 conhecer o funcionamento do Sistema de

Disciplina e Fiscalização;

6 identifi car as competências do técnico de

enfermagem. Fonte: www.sxc.hu
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COMPETÊNCIA A SER DESENVOLVIDA 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM
Desenvolver uma visão compreensiva e crítico-

refl exiva acerca da Enfermagem enquanto

profi ssão, ao longo do tempo e em distintos

espaços, das suas bases jurídico-legais, bem como

da atuação profi ssional e suas implicações éticas.
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E QUEM CUIDA DO(A) TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM?

Você conseguiria explicar quem você é sem contar um pouco da sua história? 

Provavelmente não. Isso porque o que somos é resultado, em última instância,

da história de nossas vidas. Ninguém aos 30 anos é a mesma pessoa que era

aos 20. E por que isso acontece? Porque existe uma história de 10 anos entre 

essas duas fases, o que nos permite ver a vida com “outros olhos”, adicionar às 

nossas vidas outras experiências. Esse é um dos motivos que nos faz acreditar

que saber um pouco da história da profi ssão que escolhemos é muito importante. 

Dessa forma, podemos nos identifi car mais com ela ou, ainda, entender suas

características mais peculiares. Esse é um dos assuntos deste tema: A história da 

Enfermagem, profi ssão da qual nasceu o curso que você está fazendo.

Fonte: http://www.agronet-pe.gov.br/paginas.php?id=3

Você já parou para pensar como vai ser depois que terminar este curso? Dá um 

frio na barriga, não é mesmo? Mas acredite, tem muita gente lá no fi nal desta 

história esperando para receber e acolher você. Essas pessoas de que estou 

falando estão lá nas entidades de classe da Enfermagem. Essas entidades são

resultado de pessoas que se uniram para fi carem mais fortes e, assim, lutarem

e conquistarem direitos para a categoria. Mas não se esqueça de que com 

os direitos vêm as obrigações. Para ser representado, você também tem que

representar, e representar bem, porque esses órgãos não apenas ajudam você a

ser um profi ssional melhor, mas também fi scalizam o exercício da profi ssão.

Quer entender mais sobre isso? Então, entre de cabeça neste tema!
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UMA BELA HISTÓRIA DE DEDICAÇÃO

A enfermagem, ao longo de sua evolução, apresenta três fases distintas:

• a empírica ou primitiva, no período anterior a Florence Nightingale;

• a evolutiva, também chamada de Idade de Florence, e

• a de aprimoramento, como é conhecida a fase atual.

Durante a fase empírica não havia profi ssionais ou equipamentos adequados, e

o número de leigos que cuidavam dos doentes era elevado, o que colocava em

risco a vida de várias pessoas.

A fase evolutiva ou Idade de Florence teve início com os trabalhos de Florence

Nightingale, uma enfermeira nascida na Itália e fi lha de ingleses. Ela fi cou 

também conhecida como a Dama da Lâmpada, porque durante a guerra da

Criméia percorria as enfermarias com uma lamparina na mão para atender os

doentes. Florence, devido ao seu talento e inteligência, é personagem marcante

na elevação do status da atividade de Enfermagem. Durante cerca de cinco

décadas (1854 a 1907), Nightingale lutou pelo reconhecimento desta tão nobre

profi ssão, com seu incomparável espírito de sacrifício e renúncia.

Florence Nightingale, ao retornar da guerra da Criméia (onde teve a oportunidade 

de ampliar e aperfeiçoar seus conhecimentos na área dos cuidados com a saúde) 

fundou a Escola de Enfermagem do Hospital Saint Thomas na Inglaterra, que

mais tarde receberia o nome de Escola de Enfermagem Nightingale. Lá foram

criadas as bases do ensino de Enfermagem, com a preparação das primeiras

enfermeiras diplomadas.

Figura 1.1: Florence
Nightingale fi cou 
conhecida como a Dama 
da Lâmpada, pois percorria
incansavelmente as 
enfermarias durante a
guerra para cuidar dos 
doentes e feridos.
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A terceira fase, chamada de aprimoramento, é uma evolução dos conhecimentos 

acumulados por Florence Nightingale, representando uma grande conquista

para a atividade de Enfermagem.

A enfermagem moderna foi criada a partir de 1860, quando Florence 

Nightingale (1820-1910) fundou a primeira escola de Enfermagem, cujos 

princípios amalgamavam-se na ciência, na arte e no ideal. A infl uência desta 

escola expandiu-se pelo mundo, chegando ao Brasil em 1923, graças à iniciativa 

de Carlos Chagas, que na época era diretor do Departamento Nacional de 

Saúde Pública. Carlos Chagas implanta, assim, nos moldes da Enfermagem 

“nightingaleana”, a Escola de Enfermagem ANA NERY. 

De sua primeira escola no Brasil até os tempos atuais a Enfermagem evoluiu

muito em todos os seus aspectos, sejam eles:

• científi cos;

• assistenciais; 

• do cuidar em Saúde.

A Enfermagem, nos dias de hoje, por ser também infl uenciada pelas tendências 

sociais e educativas, buscou criar uma legislação própria para garantir o pleno

exercício e ensino da profi ssão.

Neste tema, você aprenderá um pouco sobre duas importantes entidades da

classe de Enfermagem. Essas informações são necessárias para que você saiba

os direitos, as obrigações e particularidades da sua profi ssão e, assim, se torne 

um profi ssional consciente e mais bem preparado.

Atividade 1 
Atende ao Objetivo 1

Agora que você sabe um pouquinho da história da enfermagem, que tal analisar 
as mudanças que a profi ssão atravessou durante sua evolução? Para começar, 
leia atentamente o trecho a seguir:

Na primeira fase, chamada de empírica ou primitiva, não havia 
profi ssionais e a assistência prestada aos doentes era praticada por leigos 
que usavam e abusavam dos mais condenáveis meios de tratamento, pondo 
em risco a vida daqueles que caíam em suas mãos, não só pela falta de 
recursos como pelo desconhecimento da forma adequada para prestarem 
uma assistência efi ciente.

(Fonte: http://enfpaulareis.wordpress.com/2008/07/10/apostila-de-fundamentos-de-
enfermagemcapitulo-i-enfermagem/)

AN A JU S T I N A 
FE R R E I R A NE R Y

Nasceu na Bahia em 
13 de dezembro de 

1814. Dois de seus três 
fi lhos eram ofi ciais do 

Exército e ambos foram 
enviados para a Guerra 

do Paraguai (1864). Ana 
Nery, então, solicitou ao 
presidente da província 

da Bahia que pudesse 
acompanhar seus fi lhos 

na guerra. Seu pedido 
foi aceito e ela partiu 
como voluntária, na 

qualidade de enfermeira. 
Ana prestou serviços 

ininterruptos em várias 
cidades do Paraguai. 

Na capital, ela montou 
uma enfermaria com 

recursos próprios. Ao 
voltar ao Brasil (1870), 

ela recebeu uma série de 
homenagens, inclusive do 

próprio imperador 
Dom Pedro II.

(Fonte: Adaptado de http:
//www.algosobre.com.br/
biografi as/ana-neri.html)
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Identifi que, no trecho anterior, pelo menos duas diferenças entre o que era feito
nesta fase da enfermagem e compare com o que é feito na fase atual.

AS ENTIDADES DE CLASSE DA ENFERMAGEM

Você sabe o que é uma entidade de classe? Pois saiba que elas são muito 

importantes na vida de todos os trabalhadores que possuem profissões 

regulamentadas. Se você ainda não sabe o que é, vai aprender agora.

Uma entidade de classe é uma sociedade de empresas ou pessoas que possui

características jurídicas próprias, ou seja, ela pode ser defi nida perante a lei. Por 

exemplo, o Banco do Brasil é defi nido por lei como uma Sociedade de Economia 

Mista, ou seja, é uma sociedade (forma jurídica) que mistura o setor público com

o privado (natureza jurídica), porque o governo (público) é dono de parte das

ações do banco enquanto outra parte das ações pertence a pessoas (privado), 

que são chamadas de sócios.

Toda entidade de classe:

• é de natureza civil;

• não tem intenção de obter lucro;

• não está sujeita à falência;

• é formada com o objetivo de prestar serviços aos seus associados/

fi liados. 

Em resumo, as entidades de classe são organizações que representam as diversas 

modalidades profi ssionais, tanto de nível superior quanto de nível técnico.
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É importante destacar que todas as entidades são

formadas como Associações, mas as associações são 

apenas uma das formas de se organizar uma entidade 

perante a lei. Além da forma de ASSOCIAÇÃO, podemos 

encontrar entidades com forma de SINDICATO, 

FEDERAÇÃO ou CONFEDERAÇÃO. Sendo assim, as 

entidades apresentarão diferenças essenciais nas 

diversas formas possíveis de organização. O que as

entidades costumam ter em comum é o objetivo de

buscar o apoio para as atividades exercidas por seus

associados/fi liados.

Fonte: http://www.pontagrossa
.pr.gov.br/node/2310

Figura 1.2: Os sindicatos 
são entidades de classe 

com poder de negociação 
junto aos Governos. 

Sindicatos representam 
categorias profi ssionais.

AS S O C I A Ç Ã O 

Pessoas jurídicas
formadas pela união 
de pessoas físicas ou 
jurídicas com objetivos 
comuns e sem fi nalidade
lucrativa. As associações
não representam uma 
categoria profi ssional 
inteira, elas representam 
apenas os seus
associados.

SI N D I C A T O 
Associações que possuem
o direito de representação
legal para participar das 
instituições econômicas
organizadas pelo Estado 
e para defender os
interesses da classe junto 
a este Estado.

FE D E R A Ç Ã O 

Associações sindicais 
organizadas com no 

mínimo cinco Sindicatos. 
Esses Sindicatos devem 

representar grupos 
idênticos ou muito 

parecidos. 
As Federações agrupam 

Sindicatos pertencentes a 
determinado município 

ou região e representam 
suas atividades 

econômicas.

Associações sindicais 
organizadas com 
o mínimo de três 

Federações. Essas 
Federações devem 

representar grupos 
idênticos ou relacionados 

entre si. 

(Fonte: http:
//www.ielgo.com.br/dados/
noticia/thumb/manual_iel_

defi nitivo.PDF)

CO N F E D E R A Ç Ã O 
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�
� Uma história de luta

Os sindicatos surgiram na Europa durante o século XVIII. Mais precisamente, 
surgiram na Inglaterra durante a Revolução Industrial, quando o capitalismo 
estava em plena expansão. 

Naquela época, os trabalhadores eram extremamente explorados. Crianças, 
mulheres e idosos faziam jornadas de 14 horas diárias de trabalho. 
Os trabalhadores perceberam que unidos poderiam lutar contras as difi cul-
dades impostas pelos empregadores. Organizados em grandes grupos, 
conquistaram vários direitos, como os contratos coletivos de trabalho, a 
jornada de oito horas e o direito de fazer greve.

Quanto mais forte e representativo é o sindicato, maiores são suas conquistas. 
E suas conquistas são estendidas a todos os profi ssionais da área que ele 
representa. 

(Fonte: Adaptado de: http://www.ielgo.com.br/dados/noticia/thumb/manual_iel_
defi nitivo.PDF)

Existem algumas Entidades de Classe relacionadas aos profissionais da 

Enfermagem. Neste tema, você será apresentado às duas principais: a Associação 

Brasileira de Enfermagem e aos Conselhos Regionais e Federal de Enfermagem.

Vamos lá!

Fonte: http://www.senado.gov.br/sf/senado/portaldoservidor/
jornal/jornal97/utilidade_publica_previdencia.aspx
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Atividade 2
Atende ao Objetivo 2

Existe uma hierarquia entre os tipos de entidades de classe (Federações, 
Associações, Sindicatos e Confederações). Leia com atenção a defi nição que 
foi dada para cada uma destas formas de organização e diga qual a hierarquia
entre elas, ou seja, diga qual a ordem crescente (da menor para a maior) de 
subordinação entre esses tipos de Entidades.

Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn

A Associação Brasileira de Enfermagem é uma sociedade civil sem fi ns lucrativos 

que reúne enfermeiros e técnicos em Enfermagem. Essa Associação foi fundada

em agosto de 1926, sob a denominação de “Associação Nacional de Enfermeiras 

Diplomadas Brasileiras”. É uma entidade de direito privado, de caráter científi co 

e assistencial. Ela é regida pelo ESTATUTO, Regulamento Geral ou Regimento 

Especial de 1929, ano em que foi admitida no Conselho Internacional de 

Enfermeiras (I.C.N.) no Canadá. 

Durante algum tempo, a associação fi cou inativa. Em 1944, um grupo de

enfermeiras resolveu reerguê-la com o nome de Associação Brasileira

de Enfermeiras Diplomadas. Seus estatutos foram aprovados em 18 de setembro de

1945. Em 1952, a Associação foi considerada de Utilidade Pública pelo Decreto nº

31.416/52. Em 21 de agosto de 1964, a denominação foi mudada para Associação

Brasileira de Enfermagem (ABEn), com sede em Brasília. Essa entidade funciona

através de Seções distribuídas nos Estados e no Distrito Federal. Essas seções, por

sua vez, poderão subdividir-se em Distritos, que são formados nos Municípios.

ES T A T U T O 
Lei orgânica ou 

regulamento de um 
Estado, associação, ou de 

qualquer corpo 
coletivo em geral.

(Fonte: Dicionário Aurélio
da Língua Portuguesa.)

1926
Fundação da Associação
Nacional de Enfermeiras
Diplomadas Brasileiras

1964
Mudança do nome para 
Associação Brasileira de

Enfermagem

Figura 1.3: Histórico 
do surgimento da 

Associação Brasileira 
de Enfermagem.

1944
 Mudança do nome para
Associação Brasileira de
Enfermeiras Diplomadas

1945
Aprovação do

Estatuto

1952
Associação foi 
considerada de 

utilidade pública
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Finalidades da ABEn

Mas toda Entidade de Classe surge com a intenção de atender a uma determinada 

demanda, ou seja, alcançar alguns objetivos esperados por seus associados/

fi liados. Qual seriam os objetivos da ABEn? A seguir, você encontrará listadas

as principais fi nalidades desta Associação:

• congregar os enfermeiros e técnicos em enfermagem, auxiliares de 

enfermagem e estudantes dos cursos de graduação e de cursos técnicos

de enfermagem, que a ela se associam, individual e livremente, no sentido 

de incentivar o espírito de união e solidariedade entre as classes;

• promover o desenvolvimento técnico, científico e profissional dos 

integrantes de Enfermagem do país;

• promover integração às demais entidades representativas da Enfermagem, 

na defesa dos interesses da profi ssão.

Você fi cou interessado pela ABEn? Então saiba mais sobre essa Associação 
acessando o site http://www.abennacional.org.br.

Você vai aprender agora um pouco sobre o que são e o que fazem os Conselhos

de Enfermagem. Mas antes, vamos fazer uma atividade?

��
�
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Atividade 3
Atende ao Objetivo 3

Atenção: As respostas desta atividade não são encontradas no texto; você pode
deduzi-las ou entrar no site da Associação para pesquisar.

a. Um dos objetivos da Associação Brasileira de Enfermagem é “Promover 
o desenvolvimento técnico, científi co e profi ssional dos integrantes de 
Enfermagem do País”. Cite algumas das estratégias utilizadas pela ABEn
para alcançar esse objetivo.

b. Outro objetivo da ABEn é “Promover integração às demais entidades 
representativas da Enfermagem, na defesa dos interesses da profi ssão”. Cite 
algumas das estratégias utilizadas pela ABEn para alcançar esse objetivo.

SISTEMA COFEN/CORENS 

Em 12 de julho de 1973, através da Lei no. 5.905, foram criados:

• o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN);

• os Conselhos Regionais de Enfermagem (CORENs).

Esses Conselhos são considerados, juridicamente, como Autarquias Federais,

vinculadas ao Ministério do Trabalho e do Emprego.

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do

exercício da Profi ssão de Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem. Em

cada Estado existe um Conselho Regional. Todos os Conselhos Regionais são

subordinados ao Conselho Federal, que é sediado no Rio de Janeiro e conta com 

um Escritório Federal em Brasília. O Sistema COFEN/CORENs encontra-se

representado em 27 Estados Brasileiros. Esse sistema está fi liado ao Conselho 

Internacional de Enfermeiros, sediado em Genebra (Suíça).
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Finalidade do COFEN/CORENs

Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem foram criados com várias

fi nalidades, mas seu objetivo principal é zelar pela qualidade dos profi ssionais

de Enfermagem e pelo cumprimento da Lei do Exercício Profi ssional. Essa lei

determina que apenas os profi ssionais habilitados e regularizados frente ao seu

respectivo Conselho Regional possam exercer as funções que são específi cas da 

Enfermagem.

Competências dos Conselhos

Você sabe o que são competências? Legalmente falando, competência é a 

capacidade de apreciar, julgar ou resolver qualquer ocorrência, confronto ou

confl ito. Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem possuem determinadas 

competências legais para lidar com diversas questões que envolvem o controle

do exercício da Enfermagem. Vamos ver a seguir que competências cada um

dos Conselhos pode ter.

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)

Compete ao Conselho Federal de Enfermagem, entre outras coisas:

• NORMATIZAR e expedir (enviar) instruções, para uniformidade de

procedimentos e o bom funcionamento dos Conselhos Regionais;

Fonte: http://
www.portalcofen.gov.br/2007/
corens.asp?SectionID=18&Par
entID=0

Figura 1.4: Os Conselhos 
Regionais de Enfermagens
estão espalhados pelos 27
estados brasileiros.

NO R M A T I Z A R 

Estabelecer normas.
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• esclarecer dúvidas apresentadas pelos CORENs;

• apreciar (avaliar) decisões dos CORENs;

• aprovar contas e propostas de orçamentos envolvendo os Conselhos, 

remetendo-as aos órgãos competentes;

• promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profi ssional;

• exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei.

Conselho Regional de Enfermagem (COREN)

Compete aos Conselhos Regionais de Enfermagem, entre outras coisas:

• deliberar (decidir) sobre inscrições no Conselho e sobre seus cance-

lamentos;

• disciplinar e fi scalizar o exercício profi ssional, observando as DIRETRIZES 

gerais do COFEN;

• executar as instruções e resoluções do COFEN;

• expedir carteira e cédula de identidade profi ssional (a carteira é indispensável

ao exercício da profi ssão e tem validade em todo o território nacional);

Fonte: http://www.portalcoren-
rs.gov.br/web/coren_legisla_

E2.php

Figura 1.5: A resolução 
COFEN 311/2007 aprovou a 
reformulação do Código de 

Ética dos Profi ssionais de 
Enfermagem.

DI R E T R I Z 

Conjunto de instruções 
ou indicações para se 

conduzir um negócio, ou 
empresa, ou associação 

etc. Em resumo, são 
normas para realizar 

procedimentos.
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• fi scalizar e decidir os assuntos referentes à Ética Profi ssional impondo as

penalidades cabíveis;

• elaborar a proposta orçamentária anual do Conselho e o projeto de seu

regimento interno, submetendo-os à aprovação do COFEN;

• zelar pelo conceito (reputação) da profi ssão e dos que a exercem;

• propor ao COFEN medidas visando à melhoria do exercício 

profi ssional;

• eleger sua Diretoria e seus Delegados a nível central e regional;

• exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei nº 5.905/73 

e pelo COFEN.

eve ter se perguntado sobre o que trata a Lei nVocê de o. 5.905/73, não é mesmo? 
ma resumida, essa lei trata:De form

• da criação dos Conselhos de Enfermagem;

• da lei do exercício da profi ssão;

• do decreto regulamentador do exercício profi ssional;

• do código de ética dos profi ssionais de enfermagem.

Se você quiser saber ainda mais sobre essa lei, faça uma pesquisa na Internet. 
É muito fácil achar sites sobre ela.

Uma norma importante determinada pelo COFEN é a resolução COFEN-158/93. 

Essa resolução trata da regulação do funcionamento do Sistema de Disciplina e

Fiscalização do exercício profi ssional da Enfermagem. Você já ouviu falar nesse

sistema? Ele é nosso próximo assunto.

Ja
so

n
 M

o
rr

is
o

n

Fonte: www.sxc.hu
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Atividade 4
Atende ao Objetivo 4 .

Leia com atenção as ações a seguir e identifi que qual o Conselho de Enfermagem 
(COFEN ou CORENs) é competente para realizá-la.

a. Fiscalizar o exercício das profi ssões de enfermeiro e técnico de enfermagem,
bem como aplicar as penalidades quando forem necessárias.

b. Promove estudos e campanhas de aperfeiçoamento profi ssional.

c. Expedir a carteira de identidade profi ssional.

d. Cuidar da avaliação/opinião da sociedade a respeito da profi ssão e dos 
profi ssionais da área. 

Sistema de Disciplina e Fiscalização

O Sistema de Disciplina e Fiscalização do Exercício Profi ssional da Enfermagem 

foi instituído por lei (Resolução COFEN-158-93) e é composto:

• pelo COFEN, que funciona como órgão que determina as normas e julga

as causas em última instância (jurisdição) e

• pelos CORENs, que funcionam como órgãos de execução das normas.

Eles podem também julgar as causas em primeira instância (jurisdição) 

e realizar normatizações complementares.

O Sistema de Disciplina e Fiscalização desenvolve suas atividades segundo as

normas determinadas por Resoluções do COFEN. O Sistema tem três áreas de

ação:

• área disciplinar normativa – área na qual ele atua criando normas relativas 

ao exercício da enfermagem;

• área disciplinar corretiva – área na qual ele atua julgando causas e 

aplicando penalidades quando do mau exercício da enfermagem;

• área fi scalizatória – área na qual ele atua fi scalizando as atividades a fi m 

de prevenir as conseqüências do mau exercício da enfermagem.
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Os objetivos do Sistema em relação a cada uma dessas áreas são os seguintes:

a. Área disciplinar normativa: Estabelecer critérios de orientação e 

aconselhamento para o exercício da enfermagem, baixando normas 

relativas ao exercício da profissão em empresas e consultórios de 

enfermagem, no sentido de garantir as peculiaridades relativas à Classe

e à CONJUNTURA da área de saúde do país.

b. Área disciplinar corretiva: Instaurar (formar) processo em casos de 

infrações ao Código de Ética dos Profi ssionais de Enfermagem cometidas

pelos profi ssionais inscritos. No caso de empresas que cometem infrações, 

instaurar processos administrativos. Em ambos os casos (profi ssional ou 

empresa), o Sistema deve dar prosseguimento aos respectivos julgamentos

e aplicações das penalidades cabíveis. No caso de penalidades que não

são da competência dos Conselhos de Enfermagem, o Sistema deve 

encaminhar esses casos às repartições competentes.

c. Área fiscalizatória: Realizar atos e procedimentos para prevenir a 

ocorrência de infrações à legislação que regulamenta o exercício da 

Enfermagem. Isso deve ser feito através de inspeções e exames dos 

locais públicos e privados onde a enfermagem é exercida. Anotar as 

irregularidades e infrações verifi cadas, orientando para sua correção. 

Colher dados para a instauração dos processos de competência do 

COREN e encaminhá-los às repartições competentes.

CO N J U N T U R A 

Combinação ou 
concorrência de
acontecimentos ou
circunstâncias num dado
momento, ou, ainda, 
conjunção de elementos
de que depende, num
dado momento, a 
situação política,
econômica, social etc. de
um país ou região.

(Fonte: Dicionário Houaiss 
de Língua Portuguesa.)

Fonte: http://www.portalcofen.gov.br/2007/default.asp

Figura 1.6: Parte da página principal do site do COFEN. 
Não deixe de visitá-lo, você encontrará muitas informações
importantes para o seu futuro profi ssional.
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Atividade 5
Atende ao Objetivo 5 .

a. Um profissional de Enfermagem que tenha infringido o Código de 
Ética da profi ssão será punido por qual área do Sistema de Disciplina e
Fiscalização?

b. Baixar normas que orientem os profi ssionais de enfermagem quanto ao 
correto exercício da profi ssão é tarefa de qual área do Sistema de Disciplina
e Fiscalização?

c. Qual área do Sistema de Disciplina e Fiscalização é responsável pela detecção 
de irregularidades no exercício da profi ssão?

Atividade 6
Atende ao Objetivo 6 .

Você sabe quais são as competências do técnico de enfermagem? Para conhecê-las,
acesse o seguinte endereço na Internet http://www.portalcofen.gov.br. Lá você
encontrará toda a legislação que envolve o trabalho dos profi ssionais da equipe
de enfermagem.

Depois vá até o Fórum “Falando sobre minha profi ssão” e discuta com seus 
colegas e tutor sobre os direitos e deveres do técnico de enfermagem.

RESUMINDO...

• A Enfermagem apresenta, ao longo de sua história, três fases: empírica ou

primitiva, evolutiva e de aprimoramento.

• Florence Nightingale foi uma pioneira na área de Enfermagem. Ela fundou 

a Escola de Enfermagem Nightingale, onde foram criadas as bases do

ensino de Enfermagem.

• As entidades de classe podem ser: Associações, Sindicatos, Federações ou

Confederações.

• A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) é uma entidade de classe

que reúne enfermeiros e técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem 

e alunos. É de caráter científi co e assistencial. Seus principais objetivos são: 

reunir os profi ssionais da área; promover o desenvolvimento profi ssional 

de seus associados e defender os interesses da profi ssão.
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• Outras duas importantes entidades da classe de Enfermagem são o

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os Conselhos Regionais

de Enfermagem (CORENs). São órgãos reguladores do exercício da

profi ssão de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem

e parteiras.

• A principal fi nalidade dos Conselhos é cuidar da qualidade dos profi ssionais

de enfermagem e cumprimento da Lei do Exercício Profi ssional.

• O Sistema de Disciplina e Fiscalização é formado pelo COFEN e pelos

CORENs. Seus objetivos estão relacionados à normatização disciplinar;

correção disciplinar e fi scalização.

INFORMAÇÕES SOBRE A PRÓXIMA AULA

Neste tema, você aprendeu que existem órgãos que regulam e fi scalizam o 

exercício da Enfermagem. Isso é muito importante para manter a boa reputação 

da equipe de enfermagem. No próximo tema, nos falaremos sobre Ética e Bioética, 

um assunto que tem tudo a ver com a boa prática nesta profi ssão. Até lá!

Respostas das Atividades
Atividade 1 

A seguir, duas das possíveis respostas:

– Na fase primitiva “não havia profi ssionais e a assistência prestada aos doentes 
era praticada por leigos”; na fase atual (de aprimoramento) existem profi ssionais
formados e bem preparados para lidar com os doentes.

– Na fase primitiva havia “falta de recursos” adequados e “desconhecimento da 
forma adequada para prestarem uma assistência efi ciente”; na fase atual existem
inúmeros recursos que estão disponíveis para serem utilizados no tratamento
aos doentes, e os profi ssionais são bem treinados para atenderem tanto a nível
científi co quanto assistencial.

Atividade 2

Associação – Sindicato – Federação – Confederação.

As Associações são a forma mais simples, mas não representam a categoria
inteira, apenas seus associados. Os Sindicatos são associações com competência
para representar toda a categoria, inclusive para defender seus direitos junto
ao Estado. As Federações são agrupamento de Sindicatos, enquanto as 
Confederações são agrupamento de Federações.
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Atividade 3

A seguir, algumas das possíveis respostas:

a. A ABEn promove Congressos na área de enfermagem; também divulga 
cursos na área. A ABEn produz uma revista na área de Enfermagem com a
fi nalidade de divulgar a produção científi ca de áreas que sejam de interesse
da Enfermagem. A ABEn também possui um Centro de Estudos e Pesquisas 
em Enfermagem (CEPEn) destinado a incentivar o desenvolvimento e a 
divulgação da pesquisa em Enfermagem.

 b. A ABEn promove diversos eventos que permitem a integração com outras
áreas do saber, como: SENADEn (Seminário Nacional de Diretrizes para
Educação em Enfermagem), SINADEn (Simpósio Nacional de Diagnóstico
de Enfermagem), SENPE (Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem). 
Ela também mantém parcerias com a FEPPEN (Congregação Panamericana 
de Enfermagem) e está vinculada a diversas sociedades da área de saúde.

Atividade 4 

      a. CORENs

      b. COFEN

      c. CORENs

      d. CORENs

Atividade 5 

      a. Área Disciplinar Corretiva.

      b. Área Disciplinar Normativa.

      c. Área Fiscalizatória.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Maria C. P. Trabalho de enfermagem. São Paulo: Cortez, 2005.

ABEn:  Associação Brasileira de Enfermagem. Brasília, DF, 2008. Disponível 

em <www.abennacional.org.br>.

COFEN: Conselho Federal de Enfermagem. Brasília, DF. Disponível em 

<www.portalcofen.gov.br>

Conselho Regional de Enfermagem do RJ. História da enfermagem. Rio de 

Janeiro. Disponível em <http://www.medicinaintensiva.com.br/enfermagem-

historia.htm>.



·184· 

Tema 1
Um pouco da história da
Enfermagem e sua evolução

CUNHA, Isabel Cristina Kowal Olm. Interfaces da História da enfermagem: 

a contribuição da Associação Brasileira de Enfermagem. Escola Anna Nery 

Revista de Enfermagem. Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, set. 2007. p.537-539. 

Disponível em 

<http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br/pdf/ean/v11n3/v11n3a22.pdf> Acesso 

em: out 2007.

LIMA, Idelmina Lopes de; MATÃO, Maria Eliane Liégio. manual do técnico e

auxiliar de enfermagem. Goiânia: AB., 2007.

OGUISSO, Taka (org.) Trajetória Histórica e Legal da Enfermagem. São Paulo: 

Manole, 2005.



Tema 2

Noções gerais de 
bioética: conduta 
humana, valores 
e signifi cados, 
situações e dilemas 
éticos

OBJETIVO GERAL DO TEMA
Defi nir os termos “ética”, “valor”, “moral” e “bioética”. 

Apresentar o Código de Ética da Enfermagem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA 
O CONTEÚDO

O estudo deste tema proporcionará a você:

1 diferenciar os conceitos de valor, moral e ética;

2 identifi car o conceito de bioética;

3 diferenciar os princípios que guiam a bioética;

4 identifi car os princípios fundamentais que

orientam o Código de Ética dos Profi ssionais 

de Enfermagem;

5 avaliar artigos encontrados no Código de

Ética dos Profi ssionais de Enfermagem.



COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM

1 executar os cuidados de enfermagem

observando os princípios éticos;

2 reconhecer os limites de sua atuação à luz

da Lei do Exercício Profi ssional e Código de 

Ética da Enfermagem;

3 analisar a conduta profi ssional da equipe de

enfermagem com base nos princípios éticos e

legais.
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FÁCIL DE ENTENDER, DIFÍCIL DE EXPLICAR

Imagine que você já é um técnico em enfermagem. Você chega à unidade de

saúde onde trabalha e se depara com a seguinte situação: uma paciente deu

entrada alegando ter sofrido um acidente. Em um dos momentos em que estava

sozinha com você no quarto do hospital ela começa a chorar. Preocupada(o), 

você a conforta e ela conta, pedindo segredo, que foi estuprada e espancada pelo 

marido. E agora, o que você faz? Você deve delatar às autoridades o criminoso? 

Ou deve respeitar a vontade da paciente/vítima?

Essa é uma das muitas e possíveis situações com que você poderá se deparar

ao longo do exercício da sua profi ssão. Decidir o que é certo e errado nesses

momentos é fundamental para a boa prática da profi ssão. Mas para determinar 

as escolhas adequadas é preciso que o profi ssional de saúde refl ita sobre conceitos 

que envolvem a ética, a moral e os valores da sociedade na qual está inserido.

Ao refl etir de forma crítica sobre a moral, você está assumindo uma postura ativa, 

não se limitando a agir de acordo com o momento, ou conforme a vontade de

outros. Para ser ético, é preciso questionar, avaliar e debater antes de agir.

Também é importante lembrar que as relações entre as pessoas e entre as pessoas 

e a sociedade da qual participa são também reguladas por normas jurídicas. Tais 

normas regulam as condutas entre as pessoas e regulamentam essas relações,

garantindo o bom funcionamento da sociedade.
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Neste tema serão apresentados aspectos referentes à ética e bioética com o objetivo

de oferecer suporte teórico/fi losófi co a você, aluno do curso Técnico de Enfermagem, 

para que possa contribuir para o exercício humanizado da enfermagem. Nossa

intenção é dar suporte para que você possa analisar a conduta profi ssional da equipe 

de enfermagem com base nos princípios éticos e legais, além de desenvolver a crítica

e a refl exão como condição para assumir condutas éticas.

CONCEITUANDO ÉTICA, VALOR E MORAL

Você leu com atenção a história da charge apresentada? A cena apresentada é

um DILEMA em que as pessoas envolvidas assistem ao fato sem conseguir praticar 

nenhuma ação. Elas acompanham passivamente o acontecimento!

Agora, refl ita um pouco sobre a história e responda:

DI L E M A

Necessidade de 
decidir entre duas
saídas contraditórias
e igualmente 
insatisfatórias.

(Fonte: Dicionário Houaiss 
da Língua Portuguesa.)

Pense no que você, estudante de um curso Técnico em Enfermagem, poderia

fazer numa situação semelhante. Ao longo deste tema, vamos conversar um

pouco sobre o assunto.

Cohen (2005) afi rma que: “O ser humano não nasce nem humano e nem ético;

ele nasce aético, com a possibilidade de se humanizar. E é através desse processo

de humanização que ele pode se tornar ético.”

Fonte: www.sxc.hu

A
d

am
 C

ie
si

el
sk

i

Qual (quais) atitude(s) deveria(m) ser

tomada(s) naquela situação?
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Imagino que a palavra ética já tenha feito parte de muitas conversas que você

ouviu ou das quais participou. Alguma vez você parou para pensar sobre o

signifi cado dela? Talvez este seja o momento. Vou dar-lhe uma ajuda.

Na área da saúde o termo “ética” se refere aos padrões de conduta moral 

(padrões de comportamento) relativos:

• ao paciente; 

• ao serviço de saúde; 

• aos colegas de trabalho.

Ao lidar com as questões que envolvem os três itens citados anteriormente, é

preciso ter boa capacidade de discernimento. Isso signifi ca que é preciso saber 

o que é certo e o que é errado e como agir para chegar ao equilíbrio.

Você quer se aprofundar no conceito de ética? Quer saber mais sobre as 
questões éticas envolvidas com a área da saúde? Então aqui vai uma dica 
de leitura. Acesse a biblioteca virtual do Ministério da Saúde (endereço: 
http://bvsms.saude.gov.br/php/index.php), clique no link “publicações por 
assunto”, e o site vai abrir uma página igual a esta da imagem a seguir. É só 
clicar em “ética e bioética”, apontado pela seta.

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/php/level.php?lang=pt&component=51&item=38

��
�
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Da mesma maneira que não se nasce com a consciência do signifi cado de ética, o

mesmo ocorre com outros conceitos, como o de valor e o de moral. Tais conceitos

vão sendo INTROJETADOS em nossos comportamentos a partir da experiência 

de vida.

A palavra valor tem sua origem no termo valere, que é uma palavra do latim.

Em latim, valere signifi ca aquilo que tem valor, custo. O conceito de valor está

vinculado, freqüentemente, à noção de preferência ou de seleção. Os valores

podem expressar os sentimentos e o propósito de nossas vidas, tornando-se muitas

vezes a base de nossas lutas e dos nossos compromissos.

Quanto à moral, podemos entender que consiste em questionar o que é correto

ou incorreto, o que é uma virtude (boa qualidade) ou uma maldade nas condutas 

humanas.

As normas morais são regras de convivência social ou guias de ação. Elas nos

indicam o que devemos ou não fazer, e como devemos fazer. Essas normas são

consideradas do ponto de vista de cada pessoa. As ações submetidas às normas

morais não estão sujeitas a prêmios ou penalizações; elas são praticadas sem

nenhuma intenção ou fi nalidade.

A moral tem um caráter prático imediato, visto que é parte integrante do dia a dia

das pessoas e da sociedade, dizendo o que deve ou não ser feito e infl uenciando 

nossas decisões e opiniões. Já as ações éticas são justifi cadas e fundamentadas em

regras que podem ser entendidas como boa conduta em um nível mais abrangente. 

Ou seja, ela é aplicável a todos os indivíduos, o que faz com que a ética tenha

caráter universal. Esse detalhe difere a ética da moral, que tem caráter mais restrito. 

A moral tem um caráter que pertence a indivíduos, comunidades e/ou sociedades, 

variando de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, de sociedade

para sociedade.

Os conceitos de ética, valor e moral ajudam a nortear uma conduta individualizada 

e consciente, permitindo a postura adequada do profi ssional de saúde frente aos 

dilemas que surgirem. A prática de cuidados em saúde é uma atividade moral,

e não podemos desconsiderar que o modo como os profi ssionais desempenham

seu papel tem implicações morais para os indivíduos envolvidos.

IN T R O J E T A D O

Valores, crenças etc. de 
outras pessoas ou grupos
que foram incorporados
(assimilados) ao 
pensamento.

(Fonte: Dicionário Houaiss 
da Língua Portuguesa.)



               ·191·

Tema 2

e-Tec Brasil
Enfermagem

Os dilemas éticos enfrentados pela sociedade e pelos profi ssionais de saúde, em 

particular, têm crescido nos últimos anos, em face das transformações que o

mundo vem sofrendo. Diversos fatores têm contribuído para essas mudanças:

• o aumento da expectativa de vida;

• a globalização, que, entre outras coisas, aumenta as desigualdades, 

levando à exclusão social;

• o acelerado desenvolvimento tecnológico, que tem forte impacto sobre a

economia, o ambiente, o nível de emprego, as diferenças sociais etc.;

• o avanço da ciência, que, apesar de trazer soluções para diversos problemas 

que afetam a humanidade, também acrescenta novas questões para serem 

discutidas: células-tronco, engenharia genética, transplantes de órgãos

etc.

Esse novo contexto de ordem mundial vem revelando a urgência de se rediscutir 

e reavaliar valores éticos que assegurem a preservação da dignidade humana,

enquanto bem maior.

http://www.ssgrama.sp.gov.br/
003/00301009.asp?ttCD_

CHAVE=105002

Figura 2.1: Ética e moral 
são dois conceitos que 

envolvem o respeito à vida. 
Portanto, ambos estão 

intimamente relacionados 
à área de saúde e seus 

cuidados com o ser 
humano.
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Temos nos confrontado, enquanto profi ssionais de saúde envolvidos com a 

assistência ao indivíduo, com problemas que exigem profundas refl exões.

Entre outras coisas, devemos realizar ações que possibilitem a sobrevivência

dos pacientes dos quais cuidamos com qualidade de vida e dignidade.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 2.2: Faz parte do
trabalho do profi ssional de 
saúde garantir qualidade
de vida aos pacientes 
durante o tratamento.
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Atividade 1 
Atende ao Objetivo 1 .

Valor, moral e ética são conceitos de extrema importância com aplicações diretas 
na área de saúde. As pessoas costumam confundi-los. Vamos ver se após ler esta
seção você consegue diferenciá-los?

A seguir, você encontrará três situações. Em cada uma a pessoa fez a escolha
baseada em um dos três conceitos apresentados (valor, moral ou ética). 
Identifi que, em cada situação, em que conceito a pessoa se baseou para realizar
sua escolha. Explique sua resposta.

a. Renata foi à feira comprar frutas. Como já era tarde, não encontrou frutas
muito boas, porque eram poucas as que tinham sobrado. Ela então resolveu
comprar no mercado, onde, apesar de serem mais caras, estavam bonitas e
frescas.
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NE O L O G I S M O

Emprego de palavras 
novas, derivadas ou 

formadas de outras já 
existentes, na mesma 

língua ou não.

(Fonte: Dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa.)

b. Débora está desempregada há alguns meses. Um dia seu fi lho de um ano de 
idade acordou com febre e ela precisava de dinheiro para comprar remédios.
Triste, ela saiu para pensar no que fazer quando encontrou uma carteira com 
R$ 500,00 (quinhentos reais). Dentro da carteira havia o nome e telefone do
seu proprietário. Após pensar que precisava daquele dinheiro para cuidar de
seu fi lho doente, Débora resolveu fi car com a carteira.

c. Ana Paula é psiquiatra. Durante uma sessão de terapia, o paciente conta a
ela que participou de um assalto há cerca de um ano. A psiquiatria é pautada 
no princípio da manutenção do sigilo sobre as informações que envolvem os
pacientes, o que vale inclusive para o que é dito nas sessões de terapia. Essa 
determinação leva em consideração a criação da relação de confi ança entre 
o paciente e o terapeuta. Após pensar a respeito sobre essas questões, Ana
Paula decidiu que não deveria contar à polícia o que sabia.

MAS O QUE É BIOÉTICA?

A bioética é considerada a ética aplicada às questões da saúde e da pesquisa

em seres humanos. A palavra “bioética” é um NEOLOGISMO construído a partir 

das palavras gregas bios (vida) + ethos (relativo à ética). A bioética envolve um 

conjunto de pesquisas e práticas de várias áreas do conhecimento, que tem como 

objetivo elucidar e refl etir acerca das soluções para questões éticas provocadas,

principalmente, pelo avanço das tecnociências biomédicas.
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A expressão bioética foi criada no início da década de setenta. Nesta época, a

bioética tinha como objetivo alertar sobre o uso indevido dos avanços da BIOLOGIA 

MOLECULAR. A bioética foi proposta originalmente por VAN RENSSELAER POTTER

e preocupava-se com a interação do problema ambiental às questões de saúde.

Mais de três décadas depois de sua criação, o termo passou a designar a ética

nas ciências da vida, da saúde e do meio ambiente.

No Brasil, a bioética ganhou visibilidade a partir dos anos noventa, com a 

criação de duas organizações:

• a Sociedade Brasileira de Bioética, criada em 1995 e 

• a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), criada em 1996. 

Essa comissão faz parte do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

A ética na pesquisa

Você já ouviu falar na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)? 
Essa comissão está diretamente ligada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
e foi criada pela Resolução no. 196/96 do CNS. A comissão tem natureza 
consultiva, educativa e formuladora de diretrizes e estratégias que envolvam 
assuntos de ordem ética. 

A CONEP é independente da infl uência de corporações e instituições. 
Uma de suas importantes características é ser composta de forma multi e 
transdisciplinar, ou seja, existem vários membros na comissão e eles são de 
diversas disciplinas.

Sua principal atribuição é o exame dos aspectos éticos das pesquisas que 
envolvem seres humanos. Como missão, ela elabora e atualiza as diretrizes e 
normas para a proteção dos sujeitos de pesquisa e coordena a rede de Comitês 
de Ética em Pesquisa das instituições.

BI O L O G I A 
M O L E C U L A R

O estudo da biologia 
em nível molecular. Ela
consiste principalmente
em estudar as interações 
entre os vários sistemas
da célula, partindo da
relação entre o DNA, 
o RNA e a síntese de 
proteínas e o modo como
essas interações são
reguladas.

(Fonte: http://
www.biomol.org)

VA N RE N S S E L A E R 
PO T T E R
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Fonte: www.sxc.hu   

Nascido nos Estados 
Unidos em 1911, foi 
bioquímico e professor de
oncologia no laboratório 
McArdle da Universidade
de Wisconsin-Madison 
por mais de 50 anos.
Criou o termo “bioética”
em 1970, descrendo 
uma nova fi losofi a que 
integrava biologia, 
ecologia, medicina e
valores humanos. Em 
1974 foi presidente da 
Associação Americana de 
Pesquisa em Câncer e se
aposentou em 1982

(Fonte: Adaptado de http:
//www.portalmedico.
org.br/revista/bio9v2/
seccao4.htm).
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Cabe ainda à CONEP avaliar e acompanhar os PROTOCOLOS de pesquisa 
em áreas temáticas especiais, como: genética e reprodução humana; novos 
equipamentos; dispositivos para a saúde; novos procedimentos; população 
indígena; projetos ligados à biossegurança etc. 

(Fonte: Adaptado de http://conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/conep/
index.html)

A bioética, segundo os autores Pessini & Barchifontaine (1997), engloba questões

que se referem ao início e fi m da vida humana e outras intermediárias, tais como:

• contracepção;

• esterilização;

• aborto; 

• concepção assistida;

• doação de sêmen ou de óvulo;

• a morte e o morrer;

• paciente terminal;

• eutanásia;

• suicídio;

• transplantes;

• códigos de ética das diversas profi ssões;

• experimentação em seres humanos;

• pena de morte.

Atividade 2 
Atende ao Objetivo 2 .

Alexandre é farmacêutico e pesquisador de um grande laboratório. Ele 
desenvolveu uma droga que promete revolucionar o tratamento de doenças
que atingem o sistema nervoso periférico. A droga foi testada em animais e teve 
resultados bastante positivos. No entanto, os experimentos apresentaram como 
efeito colateral o aumento da pressão arterial.

Paulo sofre de uma doença neurológica na qual uma das conseqüências é a 
perda da MIELINA (doença desmielinizante). A doença é crônica, irreversível e 
está atingindo os nervos periféricos dos membros inferiores. Paulo tem perdido 
de forma progressiva os movimentos e a sensibilidade das pernas. Ao saber da
droga desenvolvida por Alexandre, ele se ofereceu como voluntário imediato
para um teste da droga em humanos.

PR O T O C O L O

Padronização de 
procedimentos 

necessários à realização 
de determinada tarefa.

MI E L I N A

Camada que envolve 
os nervos, composta 

por proteínas e lipídios, 
que tem como função 
primordial acelerar a 

transmissão do impulso 
nervoso através 
dos neurônios.
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a. Você acha que esta é uma situação que envolve a bioética? Explique sua
resposta.

b. Qual a questão ética envolvida nesta situação? 

A bioética baseia-se em quatro princípios:

• da benefi cência;

• da não-malefi cência;

• da autonomia; 

• da justiça.

O princípio da benefi cência é baseado na obrigatoriedade do profi ssional da 

saúde de promover o bem-estar do paciente em primeiro lugar. Ou seja, o 

profi ssional da saúde tem a função de fazer o bem.

O princípio da não-malefi cência é entendido como a obrigação de não causar

prejuízos ou danos a outra pessoa intencionalmente.

Para o princípio da autonomia, o ser humano (paciente) tem o direito de ser

responsável por seus atos e de exercer seu direito de escolha (autodeterminação). 

A vontade, os valores e as crenças do paciente devem ser respeitados, bem como

o reconhecimento do seu domínio pela própria vida e o respeito à sua intimidade.

Na área de saúde, a autonomia, muitas vezes, é substituída por ARBITRARIEDADE, isto 

é, os profi ssionais de saúde exercem sua autoridade sobre os pacientes, tomando

decisões por eles (OLIVEIRA, 1997). 

O princípio da justiça impõe que as pessoas, apesar de suas diferenças, sejam

tratadas de forma igualitária com relação aos direitos e responsabilidades civis,

políticas, sociais e econômicas. 

AR B I T R A R I E D A D E

Qualidade do que não 
segue regras ou normas,
que não tem fundamento
lógico, que apenas
depende da vontade
daquele que age. Abuso 
de autoridade.

(Fonte: Dicionário Houaiss 
da Língua Portuguesa.)
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Atividade 3 
Atende ao Objetivo 1 .

Identifi que o princípio da bioética envolvido nas situações a seguir:

a. Leonardo é um paciente que se recusa a receber certo tratamento prescrito
pelo médico. Ele alega que aquele tipo de tratamento não é permitido por
sua religião. Leonardo pede ao médico para rever a prescrição baseando-se
em que princípio da bioética?

b. Lívia é enfermeira de um grande hospital. Um dia ela percebeu que um dos
pacientes sob seus cuidados parecia estar fi cando apático e triste. Lívia passou 
a dar maior atenção a esse paciente e também entrou em contato com a área
de psicologia do hospital para que o acompanhasse de perto. Lívia tomou 
as atitudes baseando-se em que princípio da bioética?

c. Quando um médico explica para o paciente os possíveis tratamentos que
ele tem a sua disposição, deixando-o livre para escolher o que lhe parecer
melhor, ele está atendendo a qual dos princípios da bioética?

d. Dois pacientes deram entrada ao mesmo tempo no hospital. Um dos 
atendentes verifi cou que só havia um leito disponível para um dos dois 
pacientes. Ele, então, registrou como “primeira entrada” o paciente que era 
seu vizinho. Qual princípio da bioética foi ferido por essa escolha feita pelo
atendente?

Você já deve ter acompanhado (ou visitado) um familiar ou amigo em algum

tratamento num serviço de saúde. Nessa ocasião pode ter observado que os

profi ssionais de saúde, às vezes, impõem certas decisões ao paciente, como se ele 

fosse sua propriedade. Isso ocorre, por exemplo, quando há a administração de

um medicamento ao paciente sem esclarecimento de indicação e efeitos. Outro

exemplo é quando o paciente é encaminhado para um exame sem nenhuma

explicação sobre o procedimento a ser realizado. Agora me diga: você acha que

quando o paciente entra em um serviço de saúde deixa de ter domínio sobre

sua vontade?

Os profi ssionais da área de saúde, ao cuidarem do paciente, acabam por 

decidir tudo por eles. Eles decidem a hora do banho, de dormir, do curativo, 

de poder andar... são infl exíveis com o horário de visitas e tomam tantas outras
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decisões que não são compartilhadas com o paciente, o foco de todo cuidado.

Poucas alternativas são dadas a esse indivíduo que precisa dos profi ssionais.

Eles esquecem que o paciente tem “o direito de decidir sobre sua pessoa, seu

tratamento e seu bem-estar”.

É necessário um caminho que ajude a conduzir as decisões que você, futuro técnico 

em enfermagem, tomará em relação ao cuidado do outro (paciente). São decisões

que envolvem responsabilidades, direitos e deveres seus e dos pacientes!

Para resolver os possíveis confl itos e desafi os impostos pelo exercício da profi ssão, 

é preciso lançar mão dos princípios contemplados no Código de Ética dos 

Profi ssionais de Enfermagem, como também dos direitos e deveres disciplinares

pertinentes às condutas dos profi ssionais da área. A próxima seção apresentará

o Código de Ética e os direitos e deveres de que ele trata.
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O CÓDIGO DE ÉTICA DA ENFERMAGEM

O primeiro Código de Ética em Enfermagem foi elaborado pela Associação

Brasileira de Enfermagem no ano de 1958. Em 1975, foi aprovado o Código 

de DEONTOLOGIA em Enfermagem, que foi reformulado com a denominação

Código de Ética dos Profi ssionais de Enfermagem, em 1993. Neste mesmo ano

houve a inclusão do capítulo “Dos Direitos”, que reorientou o trabalhador da

área sobre o tema “biossegurança”.  Em 2000, o COFEN (Conselho Federal de 

Enfermagem) aprovou o novo Código de Ética dos Profi ssionais de Enfermagem 

através da Resolução no. 240/2000, revogando (anulando) a resolução COFEN 

no. 160/93. 

Em fevereiro de 2007, a enfermagem brasileira, frente às transformações 

socioculturais, científi cas e legais, entendeu ter chegado o momento de reformular 

o Código de Ética dos Profi ssionais de Enfermagem (CEPE). O CEPE está 

organizado por assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres

e proibições pertinentes à conduta ética dos profi ssionais de enfermagem. Ele

leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da

população, os interesses do profi ssional e de sua organização. Está centrado na

pessoa, família e coletividade, e pressupõe que os trabalhadores de enfermagem

estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos,

acessível a toda população (COFEN, 2008).

DE O N T O L O G I A

Parte da fi losofi a que 
trata dos princípios, 

fundamentos e sistemas 
de moral; estudo dos 

deveres. Conjunto 
de deveres morais de 

qualquer categoria 
profi ssional minuciados 

em código específi co.

(Fonte: Dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa.)

1958
1º Código 

de Ética da
Enfermagem

2007
Reformulação do
Código de Ética
dos Profi ssionais 
de Enfermagem

1975
 1º Código de

Deontologia em 
Enfermagem

1993
a. Transformação em

Código de Ética
dos Profi ssionais de
Enfermagem

b. Inclusão do tema
“biossegurança”

2000
Resolução COFEN 240/2000
– Novo Código de Ética dos

Profi ssionais de Enfermagem
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O Código de Ética dos Profi ssionais de Enfermagem é um trunfo real contra as

possíveis dúvidas e inseguranças da rotina profi ssional. Com ele é possível caminhar 

profi ssionalmente sempre norteado pelos princípios fundamentais de:

• autonomia;

• justiça;

• benefi cência;

• não-malefi cência;

• privacidade;

• confi abilidade;

• direito à informação; 

• consentimento livre esclarecido.
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As profi ssões da área de enfermagem são comprometidas com a saúde e a 
qualidade de vida de toda a população. Os profi ssionais atuam na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. As atividades devem ser 
executadas com autonomia e de acordo com as normas éticas e legais. Para 
regulamentar tais práticas foi criado o Código de Ética dos Profi ssionais 
de Enfermagem. Você já o conhece? Então acesse o site do COFEN (http://
www.portalcofen.gov.br) e clique no link do Código de Ética dos Profi ssionais 
de Enfermagem.

No código, você vai encontrar princípios, direitos, responsabilidades, deveres 
e proibições próprios da conduta ética dos profi ssionais de enfermagem. 

O Código de Ética dos Profi ssionais de Enfermagem aplica-se a todos os 

profi ssionais de enfermagem habilitados e inscritos no Conselho Regional de

Enfermagem:

• enfermeiros;

• técnicos de enfermagem;

• auxiliares de enfermagem;

• parteiras; 

• atendentes de enfermagem.

Atividade 4 
Atende ao Objetivo 4 .

Marque com um (X) os termos na lista a seguir que você não identifi ca como 
princípios fundamentais que orientam o Código de Ética dos Profi ssionais de 
Enfermagem:

(   ) sociabilidade

(   ) justiça

 S
te

fa
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 L

.

Fonte: www.sxc.hu
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(   ) desconfi ança

(   ) benefi cência

(   ) consentimento livre esclarecido

(   ) desigualdade

(   ) praticidade

Atividade 5 
Atende ao Objetivo 5

a. Após ler o Código de Ética dos Profi ssionais de Enfermagem, selecione três
artigos dele que você julga serem fundamentais e faça um pequeno texto
justifi cando sua escolha. Você receberá orientações de seu tutor a respeito
de como encaminhá-lo no ambiente virtual.

b. Ao exercer suas atividades, o técnico de enfermagem vivencia situações que
apresentam dilemas éticos. Assinale a alternativa que contenha ações 
que possam representar um dilema ético, de acordo com o Código de Ética 
da Enfermagem:

(   ) Exercer a enfermagem com justiça e competência.

(   ) Participar do tratamento sem consentimento do usuário ou 
representante legal em situações que representem risco de vida.

(   ) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem.

(   ) Efetuar o controle de usuário e comunicantes em doenças trans-
missíveis.

(   ) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua
qualifi cação.

RESUMINDO...

• A ética na saúde refere-se aos padrões de comportamento em relação ao

paciente, ao serviço de saúde e aos colegas de trabalho.

• O conceito de valor está relacionado à noção de preferência ou de

seleção.

• O conceito de moral consiste em questionar sobre o que é certo ou

errado.

• Vários fatores têm contribuído para o aumento dos dilemas éticos

enfrentados pelos profi ssionais de saúde: o aumento da expectativa de vida;

a globalização; o desenvolvimento tecnológico e o avanço da ciência.

• A bioética é a ética aplicada às questões de saúde e de pesquisa na área de

saúde.
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• As questões discutidas pela bioética envolvem: contracepção, esterilização, 

aborto, concepção assistida, doação de sêmen ou de óvulo, morte e o

morrer, paciente terminal, eutanásia, suicídio, transplantes, códigos de 

ética das diversas profi ssões, experimentação em seres humanos e pena

de morte.

• Existem 4 princípios a serem respeitados em bioética: da benefi cência, da 

não-malefi cência, da autonomia e da justiça.

• A resolução COFEN no. 311/2007 aprovou o Código de Ética dos 

Profi ssionais de Enfermagem que está em vigor.

• Os princípios fundamentais que orientam o Código de Ética dos Profi ssionais 

de Enfermagem são: autonomia, justiça, benefi cência, não-malefi cência,

privacidade, confi abilidade, direito à informação e consentimento livre

esclarecido.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRÓXIMO TEMA

No próximo tema, você será apresentada(o) à forma de organização do trabalho 

em enfermagem. Aprenderá sobre a divisão de atividades nesta área: atendentes, 

auxiliares, técnicos e enfermeiros, e sobre as diferenças entre elas. Até lá!

Respostas das Atividades
Atividade 1

a. A escolha de Renata foi baseada no conceito de valor. Para ela, mais 
importante do que o preço era a qualidade das frutas que ela levaria para
casa. Sua escolha levou em consideração suas preferências pessoais sobre o
que é mais importante.

b. Débora fez uma escolha baseada em conceitos de moral. Sua escolha teve
um caráter prático imediato, sobre o que deveria ser feito naquela situação. 
Para ela não era errado fi car com o dinheiro, visto que seu pequeno fi lho 
doente precisava dele.

c. Ana tomou uma decisão baseada na ética. Decisões éticas são decisões 
racionais, baseadas em regras universais e aplicadas a todos os indivíduos.
Ou seja, é um conceito baseado em questões sociais, e não pessoais. Muito 
embora ela possa ter achado que deveria delatar o criminoso à polícia, as
regras de sua profi ssão impõem uma postura diferente.
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Atividade 2

a. Sim, essa é uma situação que envolve a bioética, pois a bioética é aplicada a
situações de pesquisas que envolvem seres humanos.

b. A questão ética envolvida é que Paulo tem uma doença muito grave e pode
estar tendo difi culdades, por questões emocionais, para avaliar o risco que
corre ao se oferecer para uma pesquisa ainda em fase experimental que parece 
apresentar sérios efeitos colaterais.

Atividade 3

a. Princípio da autonomia. Porque sua crença deve ser respeitada, bem como
o reconhecimento do seu domínio pela própria vida e o respeito à sua 
intimidade.

b. Princípio da benefi cência. Lívia, como todo o profi ssional da saúde, tem
obrigação de promover o bem-estar do paciente em primeiro lugar.

c. Princípio da autonomia. Segundo ele, deve ser dada aos pacientes a 
capacidade para decidir fazer ou buscar aquilo que ele julga ser o melhor
para si mesmo.

d. Princípio da justiça. O princípio impõe que as pessoas, apesar de suas 
diferenças, sejam tratadas de forma igualitária.

Atividade 4

Não são princípios fundamentais do Código de Ética dos Profi ssionais de 
Enfermagem:

(X) sociabilidade

(   ) justiça

(X) desconfi ança

(   ) benefi cência

(   ) consentimento livre esclarecido

(X) desigualdade

(X) praticidade

Atividade 5

(   ) Exercer a enfermagem com justiça e competência.

(X) Participar do tratamento sem consentimento do usuário ou representante
legal em situações que representem risco de vida.

(   ) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem.

(   ) Efetuar o controle de usuário e comunicantes em doenças transmissíveis.

(   ) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua 
qualifi cação.
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OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar a organização do trabalho em enfer-

magem, assim como as atribuições que competem

aos profi ssionais dessa área.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS 
PARA O CONTEÚDO
O estudo deste tema proporcionará a você:

1 identifi car como é a organização no

trabalho em enfermagem;

2 elaborar uma anotação de enfermagem.



COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM

1 colaborar no planejamento e na organização da

assistência de enfermagem;

2 executar o plano de cuidados de enfermagem em

conjunto com a equipe;

3 realizar o registro das observações e práticas que

constituem a assistência de enfermagem.
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PROFISSÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Observe a fi gura a seguir.

Você pode estar pensando em como é organizado o trabalho na enfermagem.

Será que é da mesma forma? Como surgiu a profi ssão de enfermagem? Não

se preocupe! Este tema é dedicado a esclarecer características do trabalho em

enfermagem e possibilitará a você esclarecer dúvidas com relação à profi ssão.

A institucionalização da enfermagem como profi ssão ocorreu em meados do

século XIX. Essa institucionalização da profi ssão foi caracterizada pela divisão

do trabalho na área de enfermagem, divisão essa que confi gura diversos agentes

da enfermagem.

No Brasil, a profi ssão de enfermagem surge em 1923, com a criação da Escola

de Enfermagem Anna Nery. As atividades de enfermagem foram divididas em

várias modalidades de trabalho auxiliar:

• técnico de enfermagem;

• auxiliar de enfermagem;

• parteira;

• atendente de enfermagem (hoje a categoria já

foi extinta). 

(Fonte: http://www.eean.ufrj.br/graduacao/profi ssaodeenferm
agem.htm)

Fonte: www.sxc.hu
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Ao enfermeiro cabem as atividades de ensino, supervisão e administração 

do cuidado de enfermagem. Para o pessoal auxiliar (técnico e auxiliar de 

enfermagem), as atividades de assistência ao paciente/cliente (MELO, 1986). 

O TRABALHO EM EQUIPE

As atividades executadas por todos os membros da equipe de enfermagem

são determinadas como trabalho de enfermagem e estão previstas no CÓDIGO 

D E DE O N T O L O G I A D E EN F E R M A G E M . Esse código defi ne as atividades que 

competem a cada membro da equipe de enfermagem, de acordo com seu

grau de formação.

Tais atribuições da equipe de enfermagem defi nidas pelo Código de Deontologia 

de Enfermagem devem ser voltadas para o desenvolvimento de ações que 

proporcionem maior segurança e conforto ao indivíduo, à família e à comunidade. 

Dentre elas, estão, especialmente:

• o acolhimento;

• a construção de vínculos;

• a negociação do cuidado;

• o esclarecimento.

�
� Um pouco da história da EEAN

cola de Enfermagem Anna Nery/EEAN da Universidade Federal do Rio A Es
aneiro/UFRJ foi a primeira escola de enfermagem no Brasil. Surgiu no de Ja
exto do movimento sanitarista brasileiro do início do século XX, sendo conte
da pelo Decreto ncriad 0 16.300, de 31 de dezembro de 1923, como Escola de 

Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde, denominada Escola de Enfer
Enfermeiras D. Ana Néri, pelo Decreto n0 17.268, de 31 de março de 1926, 
implantando a carreira de enfermagem – M O D E L O “NI G H T I N G A L E”  – em 
nível nacional.

Em 83 anos de existência, a Escola de Enfermagem Anna Nery registra 
um papel histórico-social de vanguarda, expansão e desenvolvimento da 
enfermagem brasileira.

(Fonte: http://www.eean.ufrj.br/sobre/sobre.htm)

Criado pela enfermeira 
inglesa Florence 
Nightingale (1820 
– 1910). No modelo
de "Nightingale", a
enfermeira é, sobretudo,
aquela que administra os
cuidados básicos ao doente.

(Adaptado de:
http://www.ensp.unl.pt/
lgraca/textos63.html)

MO D E L O 
“NI G H T I N G A L E”

Instituído em 1975 
pelo Conselho Federal 
de Enfermagem, hoje é 
conhecido como Código
de Ética dos Profi ssionais 
de Enfermagem,
aprovado pela Resolução 
COFEN 311/2007. Esse
código enumera deveres, 
responsabilidades,
proibições e penalidades 
a serem aplicadas nas
hipóteses de cometimento
de infrações por 
enfermeiros, bem como 
pelos demais profi ssionais
no exercício dos serviços 
de enfermagem. 

CÓ D I G O D E 
DE O N T O L O G I A D E 
EN F E R M A G E M

Fonte: www.sxc.hu
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Vamos conhecer o perfi l de cada um que compõe a equipe de enfermagem. Todos

os profi ssionais que a compõem passaram por um processo formal de aprendizado

e, ao término do curso, receberam um diploma documentando a titulação específi ca

referente aos conhecimentos adquiridos (MOREIRA & OGUISSO, 2005): 

1. Enfermeiro: profi ssional de nível superior, com curso de graduação,

duração média de quatro anos. É o chefe da equipe de enfermagem

responsável por todos os outros membros da equipe. Possui como

funções: planejamento, programação, execução e avaliação das ações de

enfermagem, inclusive pesquisa e docência de nível superior por meio de

cursos complementares de pós-graduação.

2. Técnico de Enfermagem: formação profi ssionalizante de nível médio, 

tendo como função básica “assistir ao enfermeiro no planejamento,

programação e prestação de cuidados integrais de enfermagem”.

3. Auxiliar de Enfermagem: preparado em cursos regulares ou supletivos em

nível de ensino fundamental ou ensino médio. Possui como competências:

observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas de enfermidade, bem

como prestar cuidados de higiene, conforto e tratamento simples, além

de auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem na prestação da

assistência de enfermagem.

4. A Parteira (profi ssional portadora de certifi cado expedido com base no

art. 1º do Decreto-lei 8.778/1946, observado o disposto na Lei no. 3.640/

1959) poderá:

• prestar cuidados à gestante e à

P A R T U R I E N T E ;

• assistir ao parto normal, inclusive em

domicílio;

• cuidar da P U É R P E R A e do recém-nascido. 
Fonte: www.sxc.hu 
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A mulher que está em 
trabalho de parto ou que 

acabou de parir.

PA R T U R I E N T E

Mulher que deu à luz há 
bem pouco tempo.

PU É R P E R A
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Para exercer qualquer atividade como profi ssional de enfermagem você deverá

conhecer a lei do exercício profi ssional.

A legislação que regulamenta o exercício profissional de enfermagem,

especialmente a Lei Federal no. 7.498/86 e o seu correspondente Decreto no.

94.406/87, estabelece as atribuições dos diferentes níveis de formação dos 

componentes da equipe de enfermagem (enfermeiro, técnico em enfermagem,

auxiliar de enfermagem e parteira).

�
� Parteiras

cursos de formação deOs c
eira não existem mais. par te
ue há é um programaO qu
Ministério da Saúdedo M

que capacita as par teirasque
tradicionais (também conhe-
cidas como comadres, madri-
nhas, mãezinhas), ou seja,
aquelas que já fazem partos em
regiões como Amazonas, norte
de Minas etc. Elas aprenderam
o ofício com outras parteiras 
(de mãe para fi lha; de avó para
neta) e acabam sendo as únicas
pessoas na região para assistir 
os partos.

��
�
Caso você queira conhecer um pouco mais sobre a legislação que regulamenta 
a profi ssão, acesse o site do Conselho Federal de Enfermagem:

http://www.portalcofen.gov.br/2007/materias.asp?ArticleID=22&sectionI
D=35

Veja a lei na íntegra!

Fonte: www.sxc.hu  
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A estrutura do serviço de enfermagem é rigidamente hierarquizada: o enfermeiro 

ostenta a posição de supervisor, cabendo aos demais elementos da equipe de

enfermagem a execução dos cuidados diretos ao paciente.
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Para trabalhar em equipe não basta que as pessoas estejam organizadas ou que

convivam num mesmo ambiente. Para se tornar uma equipe, é preciso que os

componentes tenham:

• organização; 

• interação;

• motivação; 

• coesão.
Fonte: www.sxc.hu  
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Fonte: www.sxc.hu 

Figura 3.1: No trabalho 
em enfermagem é muito 
importante o desenvolvi-

mento do espírito de 
equipe. O enfermeiro 

assume a maior posição 
na hierarquia, mas sempre 

trabalhando junto com 
os demais profi ssionais, 

visando ao bem-estar 
dos pacientes.
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Embora cada componente da equipe tenha atribuições diferentes, todos devem ser

valorizados igualmente, independentemente da atividade que realizam. Entende-

se como trabalho em equipe aquele realizado por um conjunto diversifi cado de

profi ssionais de diferentes áreas, e não o trabalho realizado individualmente

por cada um deles.

A principal diferença entre o trabalho em grupo e o trabalho em equipe é

que no trabalho em equipe há a defi nição da atuação de cada componente,

enquanto no trabalho em grupo há cooperativismo acentuado. Outra 

diferença é que no trabalho em equipe os componentes são escolhidos por

suas habilidades e competência, enquanto no trabalho em grupo os membros

são escolhidos por afi nidades pessoais.

Fonte: www.sxc.hu
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Vamos pensar um pouco: será que equip

e grupo signifi cam a mesma coisa? 
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Alguns fatores de característica individual podem facilitar o trabalho em equipe, 

como: 

• reconhecimento das próprias limitações;

• capacidade de interação com o outro;

• esforço para se alcançar os objetivos propostos;

• honestidade;

• cooperação entre os membros do grupo.

Há que se considerar, também, habilidades como:

• saber se comunicar;

• negociar no grupo;

• apresentar as próprias idéias;

• discutir;

• ser curioso;

• saber ouvir;

• valorizar a opinião dos membros do grupo;

• perceber como a diversidade de visões sobre um mesmo problema 

enriquece uma discussão.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.2: Cooperação
e capacidade de inte-
ração com o outro são 
características muito
importantes para a
realização do trabalho
em equipe.

Pe
n

n
y 

M
at

h
ew

s



               ·215·

Tema 3

e-Tec Brasil
Enfermagem

Esses são atributos indispensáveis para o processo do trabalho em equipe.

Outro aspecto importante é o planejamento. Quando várias pessoas trabalham

em conjunto, é natural que surja a tendência de se dispersarem. O planejamento

e a organização são ferramentas importantes para que o trabalho em equipe

seja efi ciente e efi caz.

Os benefícios advindos do trabalho em equipe são inúmeros. Além de

proporcionar maior aprendizado entre todos os membros e melhoria contínua

nas tarefas realizadas, causa a melhoria no clima entre os trabalhadores, o

aumento da coesão entre eles e a satisfação do paciente.

Como você pode observar, trabalhar em equipe não é fácil. Para que os serviços

de saúde obtenham efi ciência e efi cácia no trabalho em equipe, é preciso que

todos os envolvidos saibam trabalhar assim, compartilhando idéias e interagindo

com todos os membros.

Atividade 1
Atende ao Objetivo Específi co 1 e à Competência 1  .

A profi ssão de enfermagem foi reconhecida no Brasil em 1923. Cada profi ssional

que faz parte da equipe de enfermagem deve ter uma formação específi ca,

obedecendo à hierarquia entre cada nível.

A seguir, correlacione cada profi ssional da equipe de enfermagem à sua formação

específi ca.

Fonte: www.sxc.hu 

Figura 3.3: Se você não 
sabe para onde ir, nunca 

chegará a lugar algum. 
Por isso é importante 

planejar e ser organizado 
na realização do trabalho 

em equipe.
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(a) Técnico em Enfermagem

(b) Enfermeiro

(c) Parteira

(d) Auxiliar de Enfermagem

( ) Formação em nível superior, com curso de graduação.

( ) Formação profi ssionalizante de nível médio.

( ) Não há formação específi ca para esse profi ssional.

( ) Formação em cursos regulares ou supletivos de nível fundamental ou 

médio.

ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM

De maneira geral, tudo o que realizamos no serviço de enfermagem deve ser

registrado. Os registros da prática de enfermagem, caracterizados pelas anotações 

de enfermagem, antes de mais nada, têm a fi nalidade de comunicar e compartilhar 

informações relativas ao paciente que está sendo cuidado.

As anotações de enfermagem são todos

os registros das informações do paciente, 

que incluem as observações feitas sobre

o seu estado de saúde, as prescrições 

de enfermagem e sua implantação, 

a evolução de enfermagem (relato/

anotação da evolução do estado de 

saúde do cliente/paciente) e de outros 

cuidados, dentre eles a execução das 

prescrições médicas.

Essas anotações são meios valiosos de

informações e fornecem bases para direcionar a terapêutica, os cuidados e a

realização de novos diagnósticos (ANGERAMI, 1976; FERNANDES, 1981).

É o meio utilizado pela enfermagem para informar sobre a assistência prestada ao 

paciente e, como conseqüência, consiste em uma fonte disponível para a avaliação 

da efi ciência e efi cácia dessa assistência. Segundo Matsuda et al. (2008, s/p.): 

Fonte: www.sxc.hu

Figura 3.4: Em enferma-
gem é muito importante 
registrar todas as informa-
ções do paciente que está
sendo cuidado, pois elas 
são de extrema valia para
consultas posteriores.
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Os registros ou anotações de enfermagem consistem na forma de 
comunicação escrita de informações pertinentes ao cliente e aos seus 
cuidados. Entende-se que os registros são elementos imprescindíveis no 
processo de cuidado humano.

Os registros de enfermagem são constituídos por dois tipos de ações:

a. Evolução de enfermagem: de responsabilidade exclusiva do enfermeiro.

b. Anotação de enfermagem: de responsabilidade do técnico e/ou auxiliar

de enfermagem, destinado ao registro, em prontuário do paciente, dos

procedimentos e reações apresentados pelo paciente.

A evolução de enfermagem é feita a partir de uma avaliação com exame físico

do paciente baseada em protocolos. Já a anotação de enfermagem é feita a partir

de coleta de dados que o paciente informa ou o técnico/auxiliar de enfermagem

observa. A evolução é um procedimento de registro mais formal, que segue

protocolos estabelecidos; a anotação é um registro mais informal, baseado em

observações.

Outro recurso existente é o chamado livro de ocorrências do plantão. Nesse tipo

de registro, devem ser anotadas as I N T E R C O R R Ê N C I A S técnico-administrativas

do plantão ou alguma orientação ético-profi ssional do enfermeiro à equipe

de enfermagem, bem como informações sobre os pacientes que devem ser

transmitidas de um turno para outro.

Critérios para anotações de enfermagem

Durante seu trabalho como técnico em enfermagem, vários acontecimentos

deverão ser registrados. Assim, torna-se necessário que você considere alguns

aspectos fundamentais para descrever os dados relacionados com o paciente,

visando evitar falhas na comunicação, como:

• a anotação deve ser realizada imediatamente após a prestação do cuidado,

recebimento de informação ou observação de intercorrência;

• os fatos devem ser anotados com precisão e veracidade para evitar a

possibilidade de dupla interpretação. A omissão de dados ou o registro

errado demonstram inexatidão no atendimento ao paciente e no registro 

do atendimento;

• o registro deve estar devidamente identifi cado com dados do cliente ou

paciente, assim como data e hora;

Situações inesperadas ou 
de alerta que ocorrem 

durante o plantão.

IN T E R C O R R Ê N C I A S
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• todo registro deve ser conciso, objetivo e completo. Os dados devem

ser descritos do modo mais completo possível, o que inclui a defi nição 

de características como forma, tamanho, cor, textura e temperatura, de

acordo com o assunto a ser descrito;

• devem ser evitadas generalizações, inclusive termos vagos: bom, regular, 

comum, normal. Tais palavras levam a múltiplas interpretações, 

dependendo de quem está lendo o registro;

• deve-se evitar o uso de abreviaturas que impeçam a compreensão do que

foi anotado; elas podem ser eventualmente utilizadas, desde que seu uso

seja conhecido por todos que trabalham na instituição;

• a anotação deve ser feita de forma nítida, legível e a caneta, para não

haver possibilidade de que outras pessoas façam alterações no relato.

Além disso, o registro não deve conter rasuras;

• logo após a anotação, o profi ssional deve assinar seu nome e colocar seu

carimbo.

Agora você já sabe como anotar as informações. Será que tem mais alguma

dúvida?

Imagino que essas sejam suas grandes dúvidas, no momento. Vou ajudá-lo a

encontrar as respostas! Veja a tabela a seguir:

Fonte: www.sxc.hu
A

d
am

 C
ie

si
el

sk
i

O que devo anotar?

Quando devo anotar?



               ·219·

Tema 3

e-Tec Brasil
Enfermagem

Tabela 3.1: Anotações necessárias ao trabalho em enfermagem.

O que anotar

• informações subjetivas (baseadas na interpretação 

pessoal) e objetivas;

• problemas/preocupações do cliente;

• sinais/sintomas;

• eventos ou mudanças signifi cativas do estado de

saúde do cliente;

• cuidados prestados ao cliente;

• ação e efeito das intervenções de enfermagem.

Quando anotar • sempre que ações de cuidado forem executadas.

Onde anotar

• em impressos próprios, conforme modelo adotado

pelo serviço de enfermagem da instituição de

saúde em questão.

Quem deve anotar

• Enfermeiros;

• Técnicos de Enfermagem;

• Auxiliares de Enfermagem.

Considerando que várias equipes são envolvidas na assistência ao paciente, a

comunicação e as informações entre os profi ssionais de saúde sobre os pacientes

são fundamentais para garantir a continuidade do cuidado.

No entanto, a presença de erros, rasuras, letras ilegíveis, palavras generalizadas/

vagas e abreviaturas/siglas não padronizadas difi culta a leitura e a compreensão

das informações. As anotações devem ser descritivas sem interpretações ou

denúncias, ou seja, não se devem fazer comentários ou críticas negativas sobre

o trabalho de outro profi ssional nem infringir a ética.

Há que se destacar também que um aspecto importante da anotação é estar

ciente de que ela é o refl exo da prática de enfermagem e, desse modo, implica

considerações éticas.
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Veja, a seguir, exemplos de registro de enfermagem:

Exemplo 1: 8:00h: paciente consciente, orientado no tempo e espaço, corado,

hidratado, pele íntegra, deambula (caminha) com ajuda, aceitou parcialmente

o desjejum, refere ter dormido bem e se mostra bem-humorado. Diurese 

espontânea. Fezes ausentes (nome do profi ssional).

Exemplo 2: 8:30h: paciente consciente, orientado no tempo e espaço, calmo,

corado, deambula sem auxílio da enfermagem, apresenta discreto E D E M A E M 

MMII . Retirado acesso venoso em MSD . Aceitou totalmente o desjejum, refere 

ter evacuado à noite e ter dormido bem (nome do profi ssional).

Atividade 2
Atende ao Objetivo Específi co 2 e às Competências 2 e 3 .

Nesta atividade, você terá que elaborar uma anotação de enfermagem baseando-se

no que aprendeu neste tema. Faça sua anotação usando as informações contidas

na situação a seguir:

Renata Leite deu entrada no Hospital “Cura Rápida” às 10h da manhã. Ela se

queixava de tonturas e náuseas, estava pálida e com difi culdades de locomoção

por fraqueza. A paciente foi colocada em observação na enfermaria, pela 

enfermeira Lívia Silveira, para acompanhamento do seu estado de saúde, após

ter sido medicada.

Às 12h, a técnica em enfermagem Cristina Mendes ofereceu uma refeição bem

leve à Renata, mas como ela ainda não se sentia muito bem, apesar de já não estar

com náuseas e se apresentar um pouco mais corada, ela não aceitou a refeição.

Renata fi cou em repouso, dormindo, até as 15h, quando outro técnico em 

enfermagem, Henrique Machado entrou na enfermaria para levar o lanche da

�
� anotações de enfermagem As 

istem em documentos legais, cons
podendo ser rasu rados. Em casonão p
rro deve-se usar “digo”, entre de er
ulas. “Rasuras caracterizam vírgu

alte rações de registros feitos”alte r
(CASTILHO & CAMPEDELLI, 
1989, p. 62; MAZZA et al., 2001, 
p. 142).

Fonte: www.sxc.hu  
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tarde e averiguar como Renata estava reagindo à medicação. Já se sentindo bem

melhor, sem tonturas e náuseas após repouso e sob efeito da medicação, Renata

aceitou o lanche. Às 16h, Renata teve alta e pôde ir para casa.

Anotação de Enfermagem:

Hospital Cura Rápida

Paciente: __________________________________________________________

Horário: __________________________________________________________

Descrição do estado de saúde do paciente:

Nome do profi ssional de enfermagem:__________________________________

Horário: ___________________________________________________________

Descrição do estado de saúde do paciente:

Nome do profi ssional de enfermagem:__________________________________

Horário: ___________________________________________________________

Descrição do estado de saúde do paciente:

Nome do profi ssional de enfermagem:__________________________________

RESUMINDO...

• A institucionalização da enfermagem como profi ssão ocorreu em meados

do século XIX.

• No Brasil, a profi ssão de enfermagem surge em 1923, com a criação da

Escola de Enfermagem Anna Nery.

• Ao enfermeiro cabem as atividades de ensino, supervisão e administração;

para o pessoal auxiliar (técnico e auxiliar de enfermagem), as atividades

de assistência.

• As atividades executadas pelos membros da equipe estão previstas no

Código de Deontologia de Enfermagem.
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• Os profi ssionais da equipe de enfermagem devem desenvolver ações 

que proporcionem maior segurança e conforto ao indivíduo, à família

e comunidade. As ações são: acolhimento, construção de vínculos, 

negociação do cuidado e esclarecimento.

• A equipe de enfermagem é composta pelos seguintes profi ssionais:

enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira.

• A legislação que regulamenta o exercício profi ssional de enfermagem,

especialmente a Lei Federal no. 7.498/86 e o seu correspondente Decreto

no. 94.406/87, estabelece as atribuições dos diferentes níveis de formação 

dos componentes da equipe de enfermagem.

• A estrutura do serviço de enfermagem é rigidamente hierarquizada.

O enfermeiro ostenta a posição de supervisor. 

• O trabalho de enfermagem deve ser realizado em equipe e cada profi ssional 

deve ter habilidades e competências específi cas.

• O planejamento e a organização são ferramentas importantes para que

o trabalho em equipe seja efi ciente e efi caz.

• Tudo o que é realizado no serviço de enfermagem deve ser registrado.

Os registros da prática de enfermagem, caracterizados pelas anotações de 

enfermagem, têm a fi nalidade de comunicar e compartilhar informações

relativas ao paciente que está sendo cuidado.

• As anotações de enfermagem são todos os registros das informações do

paciente, que incluem as observações feitas sobre o seu estado de saúde,

prescrições de enfermagem e sua implantação, evolução de enfermagem

e outros cuidados, dentre eles a execução das prescrições médicas.

• Os registros de enfermagem são constituídos por dois tipos de ações:

evolução de enfermagem e anotação de enfermagem.

• Há diversos critérios que devem ser considerados na hora de realizar a

anotação de enfermagem. Fique atento a eles!

INFORMAÇÃO SOBRE O PRÓXIMO TEMA

No próximo tema, você irá aprender sobre a relação trabalho e saúde para

compreender melhor a situação dos profi ssionais de enfermagem.
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Respostas das Atividades
Atividade 1

(b) Formação em nível superior, com curso de graduação.

(a) Formação profi ssionalizante de nível médio.

(c) Não há formação específi ca para esse profi ssional.

(d) Formação em cursos regulares ou supletivos de nível fundamental ou médio.

Atividade 2

Anotação de Enfermagem:

Hospital Cura Rápida

Paciente: Renata Leite

Horário: 10h

Descrição do estado de saúde do paciente: paciente consciente, orientado em

tempo e espaço, pálido, com náuseas e tonturas e se queixando de fraqueza.

Foi medicado.

Nome do profi ssional de enfermagem: Lívia Silveira

Horário: 12h

Descrição do estado de saúde do paciente: paciente consciente, orientado em

tempo e espaço, pele corada, sem náuseas e tonturas. Não aceitou a refeição.

Nome do profi ssional de enfermagem: Cristina Mendes

Horário: 15h

Descrição do estado de saúde do paciente: paciente consciente, orientado em

tempo e espaço, saído do repouso, pele corada, sem náuseas e tonturas. Aceitou

a refeição.

Nome do profi ssional de enfermagem: Henrique Machado
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OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar os principais objetivos e conceitos da área

de saúde relacionada à saúde do trabalhador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA 
O CONTEÚDO

O estudo deste tema proporcionará a você:

1 relacionar os objetivos de áreas e órgãos

envolvidos com a saúde do trabalhador;

2 identifi car os tipos de meio ambiente e

exemplifi car de que forma eles afetam a saúde

do trabalhador;

3 classifi car os tipos de risco ocupacional;

4 diferenciar doença profi ssional de doença de

trabalho;

5 listar os riscos aos quais os profi ssionais da

área de enfermagem estão sujeitos;

6 identifi car os equipamentos de proteção

individual utilizados pelos profi ssionais de

enfermagem.

Fonte: www.sxc.hu
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COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM

1 identifi car situações de risco à saúde causadas

pelos processos produtivos;

2 utilizar as medidas de prevenção e controle

que visam à proteção dos trabalhadores a

fatores de risco;

3 identifi car os processos mórbidos (doenças) 

associados com a exposição aos fatores de

risco ambientais e ocupacionais;

4 prevenir, minimizar ou neutralizar os riscos

ambientais inerentes ao trabalho.



               ·229·

Tema 4

e-Tec Brasil
Enfermagem

CUIDANDO DE QUEM CUIDA

Você já deve ter ouvido um ditado popular que diz “Em casa de ferreiro, o 

espeto é de pau”. É incrível o alcance deste pensamento, não é mesmo? Existem 

tantas situações em que podemos aplicá-lo, e este tema nos remeterá mais uma

vez a ele.

Fonte: www.sxc.hu
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Ao terminar este curso, você será um profi ssional da área de saúde. Mas e a sua 

saúde, você já pensou sobre ela? Pois está na hora de começar.

Em todos os ambientes por onde andamos estamos sujeitos a sermos abalados

por fortes emoções, contrair doenças e sofrer acidentes. Em algumas atividades 

profi ssionais, o trabalhador estará mais sujeito a algumas, ou a todas, estas 

conseqüências.

É disso que trata o assunto saúde do trabalhador. Você entenderá alguns conceitos 

que permeiam esta área da saúde e saberá de que forma a saúde do trabalhador

é tratada pela lei e pelo governo.
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Todos os homens e 
mulheres que exercem 
atividades para sustento
próprio e/ou de seus
dependentes, qualquer 
que seja sua forma de
inserção no mercado 
de trabalho, ou seja, 
nos setores formais e
informais da economia.

PENSANDO A SAÚDE DO TRABALHADOR

Convido você, estudante, a refl etir sobre a relação trabalho e saúde, para

compreender a situação enfrentada pelos profi ssionais de enfermagem que 

atuam nos diversos serviços de saúde.

Pense um pouco: será que a proposta da fi gura anterior tem fundamento?

No Brasil, a saúde do trabalhador é uma área da Saúde Pública que tem como

objetivos:

• a promoção e a proteção da saúde do TRABALHADOR. Isto é alcançado

através do desenvolvimento de ações de vigilância dos riscos que estão

presentes nos ambientes e nas condições de trabalho;

• a diminuição dos AGRAVOS à saúde do trabalhador; 

• a organização e prestação de assistência a todos os trabalhadores, 

compreendendo ações como:

– procedimentos de diagnóstico;

– tratamento;  

– reabilitação de forma integrada, no SUS.

O Ministério da Saúde criou, em 2008, um programa chamado Segurança e

Saúde no Trabalho, que tem como objetivos:

• proteger a vida;

TR A B A L H A D O R E S

AG R A V O  

1, dano sofrido; 
prejuízo. 2. aumento 
ou exacerbação de um
mal, de uma doença; 
agravamento.

(Fonte: Dicionário Houaiss 
da Língua Portuguesa.)
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• promover a segurança do trabalhador;

• promover a saúde do trabalhador. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é responsável pela execução de todas as ações 

que têm como objetivo a saúde do trabalhador. Essas ações estão listadas no 

artigo 200 da Constituição Federal de 1988 e são regulamentadas pela Lei 

Orgânica de Saúde (LOS). A direção nacional do SUS tem a responsabilidade 

de coordenar a política de saúde do trabalhador, conforme determina o artigo

6º da LOS.

Figura 4.1: Uma das 
principais preocupações em 
Saúde Pública são os riscos 
que envolvem o ambiente 

e as condições de trabalho.

Mas o que será que infl uencia e/ou interfere na saúde do trabalhador? Existem 

muitas respostas para esta pergunta, mas, com certeza, um dos principais fatores é 

o meio ambiente em que o trabalhador se encontra. Por esse motivo, na próxima 

seção vamos analisar essa questão mais a fundo.
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Atividade 1
Atende ao Objetivo 1 .

Correlacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Para isso, coloque 
nos espaços entre parênteses o número da frase à direita que completa a frase
da esquerda.

(   ) O SUS é responsável por...

(   ) Um dos objetivos da área da

saúde do trabalhador é...

(   ) O Programa Segurança e Saúde

no Trabalho tem como um de

seus objetivos...

(   ) É responsabilidade da diretoria

nacional do SUS...

(1) coordenar a política de saúde do

trabalhador.

(2) promover a segurança do

trabalhador.

(3) executar ações que envolvem o

tema saúde do trabalhador.

(4) organizar e prestar assistência

aos trabalhadores.

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

A saúde do homem é resultado de sua relação com o meio natural e social, e sofre 

também infl uência das condições socioeconômicas e culturais. As transformações 

ocorridas nas últimas décadas no mundo do trabalho têm afetado de forma

intensa a saúde dos indivíduos e de todos os trabalhadores.

Você já percebeu que a vida e a saúde do trabalhador estão sendo constantemente 

ameaçadas por suas condições de trabalho? Um dos fatores que podem levar

ao comprometimento da saúde do trabalhador é o meio ambiente. Atualmente, 

todo o mundo fala e discute sobre a necessidade de proteção do meio ambiente.

Esse tipo de atitude em relação ao meio ambiente é um fator determinante para

a manutenção da saúde.

Você já se deu conta de que, enquanto lê esse livro, se encontra inserido em um meio 

ambiente? Existem vários aspectos que devemos levar em consideração na hora de 

defi nir meio ambiente. Veja a seguir algumas defi nições para essa expressão:

• o meio ambiente natural, também chamado de físico, é formado por ar,  

água,  solo,  subsolo, fl ora e fauna;
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• o meio ambiente construído, também chamado de artifi cial, é aquele

produzido pela ação do homem ao transformar a natureza. Um exemplo 

desse tipo de meio ambiente são as cidades;

• o meio ambiente cultural  é constituído pelo patrimônio cultural de uml

povo;

• o meio ambiente do trabalho se refere ao local onde as pessoas exercem

suas atividades laborais, ou seja, é o seu local de trabalho.

Agora, responda em qual meio ambiente você se encontra neste momento?

Fonte: www.sxc.hu

Figura 4.2: O conceito 
de meio ambiente pode 
ser aplicado de diversas 
maneiras. Existe o meio 

ambiente cultural, do 
trabalho, o construído 

e o natural.
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O meio ambiente do trabalho envolve as instalações físicas do local (ventilação, 

iluminação natural ou artificial, ruídos, móveis, maquinário etc.). Essas 

instalações devem oferecer um ambiente saudável para a realização do trabalho. 

O contato com qualquer agente químico ou biológico deve ser diminuído ao 

máximo para que não traga riscos à saúde do trabalhador. Um meio ambiente 

de trabalho sadio proporciona a manutenção da saúde do trabalhador. Por 

outro lado, um meio ambiente de trabalho agressivo leva ao surgimento das

chamadas doenças profi ssionais.



·234· 

Tema 4
A saúde, o trabalho e o
trabalhador

Você já ouviu falar do termo doença profi ssional? Se você não conhece fi que 

tranqüilo, pois esse é nosso próximo assunto.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2 .

José trabalha na companhia elétrica de sua cidade. A seguir, você encontrará
várias situações pelas quais ele está passando. Identifi que, em cada uma dessas
situações, em que tipo de meio ambiente José se encontra e dê um exemplo de
como esse meio ambiente pode afetar a sua saúde.

a. José está pegando um ônibus em um ponto de ônibus próximo a sua casa

para ir ao trabalho.

b. É um fi nal de semana, e José está fazendo um piquenique com sua família 

em uma reserva ecológica, que fi ca numa região próxima à cidade onde ele

mora.

c. Houve um curto-circuito em uma área residencial e José está fazendo o reparo

nos fi os de alta tensão.

d. José está jogando bola com os amigos, como ele faz todas as quintas-feiras

após o expediente.
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OS RISCOS À SAÚDE E A SEGURANÇA DO TRABALHADOR

Para prosseguirmos neste tema, é preciso que você saiba o que é doença 

profi ssional. Um outro conceito importante é o de risco ocupacional. Esse é o 

tipo a que nos referimos quando falamos dos diversos riscos à saúde. Então, 

vamos analisar esses conceitos por partes!

Chamamos de risco ocupacional a probabilidade de ocorrer dano à saúde ou

à integridade física do trabalhador como conseqüência da exposição desse 

trabalhador a fatores de risco no seu ambiente de trabalho.

Os fatores de risco à saúde e à segurança do trabalhador podem ser classifi cados

em:

• físicos; 

• químicos; 

• biológicos;

• ERGONÔMICOS e PSICOSSOCIAIS;

• mecânicos e de acidentes.

Esses riscos presentes nos ambientes de trabalho e capazes de causar danos à

saúde dos trabalhadores são caracterizados em função de sua natureza, sua 

concentração ou intensidade e seu tempo de exposição.

Como exemplos de cada tipo de risco ocupacional, podemos citar:

• Agentes físicos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas 

extremas, RADIAÇÕES IONIZANTES e RADIAÇÕES NÃO-IONIZANTES.

• Agentes químicos: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores, que 

são absorvidos por via respiratória, por meio da pele ou por ingestão.

• Agentes biológicos: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, 

vírus, entre outros.

• Agentes ergonômicos: qualquer fator que possa interferir nas características 

psicofi siológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando 

sua saúde, como: levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, 

monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho etc.

• Agentes mecânicos e de acidente: qualquer fator que coloque o trabalhador 

em situação vulnerável e possa afetar sua integridade e seu bem-estar físico 

e psíquico. São exemplos de risco de acidente: máquinas e equipamentos

sem proteção; local de trabalho com probabilidade de incêndio e explosão; 

ER G O N O M I A

RA D I A Ç Õ E S 
N Ã O-I O N I Z A N T E S 

Também chamada de 
Fatores Humanos, 

essa é uma disciplina 
científi ca relacionada 
ao entendimento das 

interações entre os 
seres humanos e outros 
elementos ou sistemas. 

Também está relacionada 
à aplicação de teorias, 

princípios, dados e 
métodos sobre projetos 

a fi m de otimizar o 
bem-estar humano e o 

desempenho global 
do sistema.

Fonte: http:
//www.abergo.org.br/
oqueeergonomia.htm

PS I C O S S O C I A L

Termo associado à 
interação da pessoa com 

o meio que a rodeia.

As radiações que não 
possuem energia capaz 

de produzir emissão 
de elétrons de átomos 
ou moléculas com as 

quais interagem. Essas 
radiações podem ser 

divididas em sônicas e 
eletromagnéticas.

(Fonte: http://
www.prorad.com.br/

pro/rni.pdf)

RA D I A Ç Õ E S 
I O N I Z A N T E S

Aquelas capazes de 
ionizar átomos (retirar 

elétrons) da matéria 
com a qual interagem. 

Como exemplo, temos a 
radiação ultravioleta.

(Fonte: http://
www.prorad.com.br/

pro/rni.pdf)
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arranjo físico do local de trabalho inadequado, armazenamento de 

produtos tóxicos de forma inadequada etc.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 4.3: Algumas
profi ssões colocam 
o trabalhador em
situações de risco 
ocupacional. Alguns 
exemplos envolvem
carregar muito peso, 
trabalhar sem proteção 
ou equipamentos 
adequados ou, ainda, 
fi car exposto a 
condições extremas.
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Quando o trabalhador é exposto a qualquer tipo de risco à saúde, acima dos

limites de tolerância fi xados em legislação específi ca, o trabalho é caracterizado

como insalubre (não-saudável). Essa condição assegura ao trabalhador o direito 

ao recebimento de um valor a mais no seu salário, chamado de adicional de

insalubridade. É claro que esse pagamento não elimina a necessidade de o 

empregador fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) necessáriosl

para cada tipo de atividade profi ssional.
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Lembra que no começo dessa seção falamos de doenças profi ssionais? Lembra 

também que foi dito que para seguir nesse tema era muito importante saber

o que esse conceito representa? Então, vamos conhecer e entender um pouco

mais sobre esse assunto.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 3 .

Os diversos riscos ocupacionais podem ser classifi cados em agentes de risco 
(fatores de risco). Esses fatores são classifi cados em: físicos; químicos; biológicos; 
ergonômicos e psicossociais; e mecânicos e de acidentes. A seguir, você encontrará 
diversos tipos de risco ocupacional. Classifi que-os.

a. Gás metano –  ______________________________________

b. Trabalhar em usina nuclear – __________________________

c. Poeira em excesso – __________________________________

d. Vírus HIV – ________________________________________

e. Trabalhar em fábrica de pólvora – _____________________

f. Radiação UV – ______________________________________

g. Vibrações – _________________________________________

h. Fazer plantão – _____________________________________

i. Mycobacterium tuberculosis – _________________________

j. Trabalho de digitador – _______________________________
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AS DOENÇAS PROFISSIONAIS

As doenças que acometem os trabalhadores podem apresentar-se de duas 

formas:

• doenças profi ssionais – são aquelas que estão diretamente relacionadas

à atividade profi ssional e são inerentes a ela; 

• doenças do trabalho – são aquelas em que o trabalho não é a única causa

da doença. Nesses casos, o ambiente profi ssional tem a mesma infl uência

sobre a geração de doenças incapacitantes.

Um detalhe que deve fi car muito claro para você é que as doenças profi ssionais

são causadas exclusivamente pelo trabalho que é realizado, ou seja, são doenças 

típicas de algumas atividades, sendo peculiares ao exercício de determinadas

profi ssões.

Um exemplo de doença profi ssional é a pneumoconiose ou bagaçose. Essa é uma 

doença pulmonar obstrutiva que atinge trabalhadores da lavoura canavieira.

Ela se desenvolve em conseqüência da assimilação, por via respiratória, do pó 

liberado durante o esmagamento das fi bras da cana-de-açúcar. Você consegue

perceber que essa é uma doença característica da profi ssão e que se desenvolve

em decorrência do exercício desse tipo de atividade?

Fazer a mesma coisa cansa e também adoece

doença profi ssional muito comum nos dias de hoje é a chamada Uma 
(Lesão por Esforço Repetitivo). A LER é, na verdade, um conjunto LER 

oenças que atingem os músculos, tendões e nervos superiores. Esse de do
unto de doenças apresenta uma íntima relação com as tarefas realizadas, conju
ganização dos ambientes físicos e a organização do próprio trabalho. a org

 S
an

ja
 G

je
n
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o

Fonte: www.sxc.hu
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A LER são infl amações provocadas por atividades que exigem movimentos 
manuais repetitivos durante um longo período. Os profissionais mais 
atingidos são os datilógrafos, digitadores, telefonistas e trabalhadores de 
linha de montagem.

Diversas são as doenças geradas pelo esforço repetitivo, como: tenossinovite, 
tendinite, síndrome do túnel do carpo e outras. 

(Fonte: Adaptado de http://www.eps.ufsc.br/ergon/disciplinas/EPS5225/aula8.htlm)

Lembra de quando citamos os objetivos do Programa Segurança e Saúde no 

Trabalho criado pelo Ministério da Saúde? O Programa visa à redução dos

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e, para alcançar esses objetivos, 

lança mão de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde.

Por esse motivo, o Ministério da Saúde mantém, atualmente, uma rede de Centros 

de Referência em Saúde do Trabalhador, por todo o Brasil, para atender os 

trabalhadores:

• dos setores formal e informal;

• assalariados e não remunerados;

• domésticos;

• autônomos; 

• cooperados;

• temporários; 

• servidores públicos;

• empregadores;

• aprendizes; 

• estagiários; 

• desempregados;  

• aposentados.

O objetivo desses Centros de Referência é prestar assistência aos trabalhadores

que adoecem ou se acidentam, bem como promover, proteger e recuperar 

estes trabalhadores. Além destes objetivos, esses Centros buscam investigar as

condições de segurança dos ambientes de trabalho.
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O fato é que o trabalhador deve ser conscientizado sobre a importância de

preservar sua saúde. É preciso que ele esteja preparado ou predisposto a receber

orientações, utilizar os equipamentos de proteção individual e obedecer às 

sinalizações e às normas que objetivam proteger a sua saúde.

Pense um pouco agora e responda: De que modo a equipe de enfermagem lida

com essa questão da preservação da saúde no trabalho? Você já parou para

pensar a esse respeito? Se não, vamos pensar juntos, porque esse é o assunto 

da próxima seção.

Atividade 4
Atende ao Objetivo 4 .

Veja a seguir uma lista com a descrição de algumas doenças. Você deverá 
escrever, no espaço abaixo de cada uma, se ela é uma doença profi ssional ou 
uma doença do trabalho.

a. Maria trabalha como recepcionista em um salão de beleza. Uma das 
cabeleireiras do salão estava gripada e Maria acabou infectada também.

b. Carlos é digitador de uma empresa de processamento de dados. Ele 
desenvolveu uma lesão por esforço repetitivo em ambos os punhos.

c. Jorge trabalha há muitos anos em uma mineradora cortando arenito. Ele 
descobriu que tem silicose. Essa é uma doença que se desenvolve em pessoas
que inalam por um longo tempo pó de sílica. A sílica é o principal elemento
formador da areia.

d. Mário é tesoureiro de um banco. O banco onde ele trabalha passou por um
assalto a mão armada e ele foi feito refém dos assaltantes. Mário está de
licença médica devido a uma crise hipertensiva que sofreu após o assalto.

e. Roberto trabalha em uma mina de carvão. Ele desenvolveu uma doença
chamada pneumoconiose ou pulmão negro. Essa doença é causada pelo 
depósito de pó de carvão nos pulmões.
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O PAPEL DA ENFERMAGEM NA SAÚDE DO TRABALHADOR

A enfermagem é uma profi ssão com prolongada jornada de trabalho e possui

uma quantidade signifi cativa de profi ssionais atuando em diversos lugares e

desenvolvendo as mais variadas funções dentro da área da saúde. A incorporação 

de novas tecnologias na área de saúde não diminuiu a intensidade do trabalho 

realizado nos serviços de saúde, inclusive nas instituições hospitalares. Assim, os 

trabalhadores de enfermagem, no desempenho de suas atividades no cuidado ao 

paciente, estão expostos a inúmeros e variados riscos ocupacionais, que podem 

ser causados por fatores químicos, físicos, mecânicos, biológicos, ergonômicos 

e psicossociais que podem ocasionar doenças ocupacionais e acidentes de 

trabalho.

Caso você conheça um serviço de saúde, ou já tenha conversado com um 

trabalhador desse ambiente, pode ter observado/ouvido que os profi ssionais de 

enfermagem são expostos:

• a ambientes de trabalho intensamente insalubres. Profi ssionais de saúde 

estão em contato constante com os mais variados tipos de doença e com

muitos produtos que podem oferecer riscos à saúde;

• a excessiva carga de trabalho. Profi ssionais de saúde, em sua maioria, 

trabalham em mais de um lugar, fazem plantão, atendem muitas pessoas 

ao mesmo tempo etc.;

• ao contato direto com situações-limite. Profi ssionais de saúde lidam com 

vidas humanas que muitas vezes se encontram em perigo;

• a elevado nível de tensão. A pressão ao cuidar e salvar vidas leva os

profi ssionais de saúde a níveis extremos de tensão;

• a altos riscos para sua integridade física e psíquica, por todos os motivos 

já citados anteriormente.

Vamos ver alguns dos problemas mais freqüentes enfrentados pelos profi ssionais 

de enfermagem no cotidiano do trabalho:

a. Acidente com material perfurocortante – é apontado como o maior risco

para os trabalhadores da área da saúde, pois expõe os profi ssionais a 

microorganismos patogênicos. Sabe-se que os maiores riscos dos acidentes 

perfurocortantes não são as lesões causadas, mas os agentes biológicos 

que invadem o organismo levados através do sangue e das secreções 

corporais. É preciso estar alerta para as condutas apropriadas quando

no manuseio desses materiais.
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b. Acidentes com produtos químicos – estão relacionados com o manuseio

de gases e vapores anestésicos, antissépticos e esterelizantes, DROGAS 

CITOSTÁTICAS, entre outros. A exposição aos produtos químicos pode 

ocasionar, entre outros problemas, SENSIBILIZAÇÃO ALÉRGICA.

c. Alterações psicossociais – referem-se à sobrecarga advinda do trabalho

noturno; dos rodízios de turno; do ritmo de trabalho; das tarefas 

repetitivas; do contato com o sofrimento de pacientes; com a dor e a morte. 

Todas essas alterações podem levar à depressão, à insônia, ao suicídio, 

ao tabagismo, ao consumo de álcool e drogas e à fadiga mental.

d. Lombalgia – é conhecida como a dor nas costas que afeta a região lombar. 

O freqüente levantamento de peso para movimentação e transporte de

pacientes e equipamentos, a postura inadequada durante a realização

das tarefas diárias e as fl exões de coluna vertebral em atividades de 

assistência a pacientes podem causar problemas como fraturas, lombalgias

e varizes.

Para evitar os riscos de acidentes no trabalho, os profi ssionais de enfermagem

devem conhecer e adotar no seu dia-a-dia as medidas de precaução padronizadas 

para o serviço de saúde. Uma atitude importante que você, como futuro 

profi ssional da área de saúde, deve ter é utilizar sempre os equipamentos de

proteção individual (EPIs).

O assunto saúde do trabalhador é
bastante vasto. Se você quiser saber ma
a respeito, veja a lista a seguir com algu
links interessantes para pesquisar: 

•   www.saude.gov.br

•   www.mte.gov.br

•   www.saudeetrabalho.com.br

•   www.fundacentro.gov.br

DR O G A S 
C I T O S T Á T I C A S

Fonte: www.sxc.hu

Drogas utilizadas com
a função de parar e/ou 
diminuir o crescimento
de células tumorais. 
Como são potencialmente 
carcinogênicas,
constituem um risco 
à saúde dos pacientes 
em tratamento e dos
profi ssionais que as
manuseiam.

SE N S I B I L I Z A Ç Ã O 
A L É R G I C A

��
�

O estado em que a
pessoa, ao entrar em 
contato (uma ou várias 
vezes) com um alérgeno
(agente causador de
alergia), produz um
certo tipo de anticorpo 
chamado de IgE 
(imunoglobulina E).
Essas imunoglobulinas
estão intimamente 
relacionadas com os 
processos alérgicos.
Ao produzi-las em grande 
quantidade, em resposta
a um determinado 
alérgeno, o indivíduo fi ca
sensível a esse agente. 
Assim, toda vez que entra 
em contato com ele, o 
processo alérgico
é disparado. 
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Atividade 5
Atende ao Objetivo 5 .

Cite cinco problemas de saúde que podem afetar os profi ssionais da área de 
enfermagem em conseqüência do exercício da profi ssão.

Atividade 6
Atende ao Objetivo 6 .

Faça uma pesquisa sobre equipamentos de proteção individual e depois responda 
às seguintes questões:

a. O que são equipamentos de proteção individual (EPIs)?

b. Assinale quais são os equipamentos mais usados pelo técnico de enfermagem 
na realização de seu trabalho nos serviços de saúde.

(   ) avental

(   ) máscara

(   ) propé

(   ) botas

(   ) luva

(   ) protetor de ruído

(   ) óculos

(   ) viseira

(   ) capacete
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RESUMINDO...

• Os objetivos da área da saúde que trata da saúde do trabalhador são:

– promoção e proteção da saúde do trabalhador;

– diminuição dos agravos à saúde do trabalhador;

– organização e prestação de assistência a todos os trabalhadores.

• O Programa Segurança e Saúde no Trabalho, criado pelo Ministério da

Saúde, visa reduzir os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e tem

como principais objetivos:

– proteger a vida, 

– promover a segurança do trabalhador;

– promover a saúde do trabalhador.

• O SUS é responsável pela execução de ações listadas no artigo 200 

da Constituição Federal de 1988 e regulamentadas pela Lei Orgânica 

de Saúde. Essas ações têm como objetivo a saúde do trabalhador. É de 

responsabilidade da direção nacional do SUS a coordenação da política 

de saúde do trabalhador.

• O meio ambiente é um dos fatores que afetam a saúde do trabalhador,

podendo ser classifi cado como:

• meio ambiente natural,

• meio ambiente construído,

• meio ambiente cultural,   

• meio ambiente do trabalho.

• Risco ocupacional é a probabilidade de ocorrer dano à saúde ou à

integridade física do trabalhador em conseqüência de sua exposição a

fatores de riscos no seu ambiente de trabalho.

• Os fatores de risco podem ser classifi cados em:

– físicos; 

– químicos; 

– biológicos;

– ergonômicos e psicossociais;

– mecânicos e de acidentes

• Trabalhos considerados insalubres asseguram ao trabalhador o direito de

receber um adicional por insalubridade.

• Doenças profi ssionais são aquelas diretamente relacionadas à atividade

profissional, ou seja, são decorrentes do exercício da atividade

profi ssional.

• Doenças do trabalho são aquelas em que o trabalho não é a única causa

da doença.
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• O Ministério da Saúde mantém uma rede de Centros de Referência em

Saúde do Trabalhador para atender os trabalhadores. O objetivo desses

Centros é prestar assistência aos trabalhadores que adoecem ou se 

acidentam e promover, proteger e recuperar estes trabalhadores, além de 

investigar as condições de segurança dos ambientes de trabalho.

• Os trabalhadores de enfermagem estão expostos a inúmeros e variados

riscos ocupacionais que podem ser causados por fatores químicos, físicos, 

mecânicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais. Esses fatores podem

causar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho.

• Os profi ssionais de enfermagem estão expostos:

– a ambientes de trabalho intensamente insalubres;

– a excessiva carga de trabalho;

– ao contato direto com situações-limite;

– a elevado nível de tensão;

– a altos riscos para sua integridade física e psíquica.

• Os problemas de saúde mais enfrentados pelos profi ssionais de enfermagem 

em decorrência do exercício profi ssional são:

– acidente com material perfurocortante;

– acidente com produtos químicos; 

– alterações psicossociais;

– lombalgia.

• Os profi ssionais da área de saúde devem sempre utilizar os equipamentos

de proteção individual (EPIs).

INFORMAÇÕES SOBRE O PRÓXIMO TEMA

Este foi o último tema da Unidade 4. O próximo tema faz parte de um novo

módulo que trata dos cuidados que os profi ssionais da área de enfermagem deverão

observar ao lidar com adultos e idosos. O primeiro tema que você estudará no

próximo módulo será sobre os fundamentos do cuidar. Então, até lá!
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Respostas das Atividades
Atividade 1

(3) O SUS é responsável por...

(4) Um dos objetivos da área da saúde do trabalhador é...

(2) O Programa Segurança e Saúde no Trabalho tem como um de seus 
objetivos...

(1) É responsabilidade da diretoria nacional do SUS...

Atividade 2

Lembre-se de que todos os ambientes podem afetar a saúde do trabalhador de
forma positiva ou de forma negativa. Daremos aqui um exemplo, mas você
pode ter muitas outras idéias.

a. José está inserido num ambiente construído, que é a cidade. Esse ambiente
pode afetar a sua saúde de várias formas, uma delas é a poluição produzida pelos 
carros, que pode causar, entre outras coisas, problemas respiratórios.

b. O piquenique de José e sua família está acontecendo em uma área não urbana, 
ou seja, é um ambiente natural. Como todos os outros ambientes, ele pode afetar 
a saúde de José de várias formas, uma delas é a possibilidade de que José se 
depare com um animal da área. Ele pode, por exemplo, resolver dar uma volta
em uma área mais selvagem e ser picado por uma cobra.

c. Esse é o ambiente de trabalho de José. É fácil imaginar de que forma ele pode
afetá-lo, já que seu trabalho é um trabalho de risco. O risco pode gerar uma
grande carga emocional em José, ou, ainda, ele pode sofrer um acidente se não
tomar muito cuidado ou não usar os equipamentos de proteção necessários
para o trabalho.

d. Jogar uma “pelada” com os amigos é um hábito muito comum entre os
homens em nosso país. Podemos dizer que essa é uma diversão que faz parte
da cultura nacional. Por esse motivo, podemos dizer que José está inserido em
um ambiente cultural. Esse ambiente pode afetar sua saúde de forma positiva, 
por ser um momento de lazer em que ele se diverte e relaxa, mas também pode
trazer alguns problemas físicos, já que ele pode se machucar durante o jogo.

Atividade 3

a. Gás metano –  agente químico

b. Trabalhar em usina nuclear –  agente ergonômico/psicofi siológico e mecânico
e de acidente 

c. Poeira em excesso – agente químico

d. Vírus HIV – agente biológico

e. Trabalhar em fábrica de pólvora – agente mecânico e de acidente

f. Radiação UV – agente físico

g. Vibrações – agente físico 
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h. Fazer plantão – agente ergonômico/psicofi siológico

i. Mycobacterium tuberculosis – agente biológico

j. Trabalho de digitador – agente ergonômico/psicofi siológico

Atividade 4

a. Doença de trabalho. Maria não pegou a gripe por causa do trabalho de 
recepcionista, e sim porque havia alguém doente no seu ambiente de trabalho.

b. A LER (Lesão por Esforço Repetitivo) é uma conhecida doença profi ssional, 
intimamente relacionada ao trabalho desenvolvido por Carlos, que é 
digitador.

c. A silicose é uma doença profi ssional, pois seu desenvolvimento está relacionado 

ao trabalho na mineradora cortando arenito, que tem como um de seus 

componentes a areia. Ou seja, no caso de Jorge, o trabalho causou a doença.

d. A crise hipertensiva de Mário é uma doença de trabalho. Ela ocorreu, 

provavelmente, em conseqüência do assalto que ele vivenciou em seu ambiente

de trabalho, mas não é conseqüência direta do trabalho que ele realiza como

tesoureiro.

e. A pneumoconiose ou pulmão negro é uma doença profi ssional, pois é 

conseqüência direta do trabalho desenvolvido por Roberto na mina de 

carvão.

Atividade 5

São vários os problemas de saúde que podem afetar os profi ssionais da área de 

enfermagem. Vamos listar cinco, mas você pode identifi car outros.

•     Dores nas costas em conseqüência do levantamento de pacientes com
difi culdade para se movimentar.

• Distúrbios do sono em conseqüência dos plantões noturnos.

• Infecções causadas pelo contato direto com pacientes infectados, 
ou transmitidas por lesões causadas ao manusear materiais 
perfurocortantes.

• Depressão em decorrência de estresse emocional ao lidar com situações 
de intenso sofrimento.

• Alergia causada pela exposição constante a agentes químicos.

Atividade 6

a. Equipamentos de Proteção Individual ou EPIs são quaisquer meios ou dispositivos

destinados a ser utilizados por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da

sua saúde ou segurança, durante o exercício de uma determinada atividade.
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b. Os equipamentos mais usados pelo técnico de enfermagem na realização de

seu trabalho nos serviços de saúde.

(    ) avental

( x ) máscara

(    ) propé

(    ) botas

( x ) luva

(    ) protetor de ruído

(    ) óculos

(    ) viseira

(    ) capacete
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