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GLOSSÁRIO

Aedes aegypti – Mosquito culicídeo, vetor da dengue e da febre
amarela urbana. De hábitos diurnos, é extremamente adaptado
aos ambientes urbanos. A fêmea é hematófaga e se alimenta
exclusivamente de sangue humano.

Arbovírus – Vírus transmitidos por artrópodes.
Freqüentemente, os artrópodes são também reservatórios.

Artrópode – Filo de animais invertebrados, que se caracteriza
pela presença de corpo segmentado, membros locomotores
articulados em número par e exoesqueleto quitinoso. Os
crustáceos, insetos, diplópodes, quilópodes e aracnídeos são as
principais classes componentes. Os artrópodes são freqüentes
vetores de doenças infecciosas, particularmente os insetos e
aracnídeos (carrapatos).

Carioteca – Membrana que separa o núcleo (contendo material
genético) do citoplasma da célula. Algumas células, como a das
bactérias, por exemplo, não têm carioteca. O material genético
fica disperso pela célula.

Contaminação – Presença de microrganismo no ambiente
ou em objetos (não em organismos vivos).

Ebola e Marburg – São dois vírus da família Filoviridae,
inexistentes no Brasil, responsáveis por sucessivas epidemias de
febre hemorrágica na África Central e Austral (Uganda, Gabão,
Sudão, República Democrática do Congo, Angola etc.). De elevada
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letalidade, são vírus de morcegos, mas que afetam primatas não
humanos e humanos. As epidemias são de difícil controle, não
existindo droga ou vacina eficaz.

Endemia/endêmico – Doença ou infecção de ocorrência
comum num determinado local, região ou país.

Epidemia/epidêmico – Doença ou infecção que ocorre em
número acima do usual para uma determinada área e época.

Infecção – Presença de agente infeccioso num organismo,
detectado em sítio normalmente estéril. Infecção não implica
doença.

Infestação – Presença de agentes infecciosos ou artrópodes, seja
externamente ao organismo (por exemplo, infestação por piolho),
seja no ambiente (por exemplo, infestação pelo Aedes aegypti).

Lassa, febre de – Cidade do interior da Nigéria, deu o nome
ao vírus e à doença por ele causada. O vírus da febre de Lassa
pertence à família Arenaviridae e determina uma febre hemorrágica
altamente letal. Identificada em 1976, a febre de Lassa já teve
diversos casos importados na Europa e América do Norte.
Inexiste vacina, mas os pacientes apresentam boa resposta ao
tratamento com ribavirina.

Pandemia/pandêmico – Epidemia que acomete diversos
continentes.

Parenteral – Que se faz por outra via que não a digestiva
(‘para’ + ‘enteral’) ou respiratória. Infecção parenteral é a que se
dá através de injeções, transfusões ou transplante de órgãos.

Peste bubônica – Doença bacteriana, causada pela Yersinia
pestis, possivelmente originária da Ásia Central. Na natureza, se
encontra em roedores silvestres, mas pode afetar roedores
urbanos e determinar epidemias extensas com alta letalidade.
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Ao longo da história humana, se conhecem três pandemias: uma
iniciada no século V, outra no século XIV e a terceira em 1899.
O Brasil foi afetado durante esta última.

Reservatório – Qualquer ser humano, animal, artrópode,
planta, solo, matéria (água, por exemplo) ou uma combinação
deles, no qual normalmente vive e se multiplica um agente
infeccioso, que depende desse meio para sua sobrevivência,
reproduzindo-se de modo tal que pode ser transmitido a um
hospedeiro susceptível.

Robovírus – Vírus transmitidos por roedores, geralmente
por via indireta (pelas fezes e/ou urina).

Síndrome respiratória aguda grave – Doença respiratória mais
conhecida pela sigla SARS, de etiologia viral. Causou uma
epidemia em 2003, com epicentro na China e que se disseminou
para Singapura, Vietnã e Canadá, além de casos importados em
diferentes países da Europa, Ásia e América do Norte. Não
se verificaram casos no Brasil. Causada por um coronavírus
de morcegos, desapareceu após ter causado pouco mais de
oitocentos casos humanos.

Transmissão – Transferência de um agente etiológico animado
de uma fonte primária de infecção para um novo hospedeiro.
Pode ocorrer de forma direta ou indireta.

Vetor – Ser vivo que transmite uma infecção. Os microrganismos
podem se multiplicar no vetor ou mesmo necessitar deste para uma
fase do seu desenvolvimento, como no caso do vírus da febre
amarela.

Viremia – Presença do vírus na circulação sangüínea.

Virose – Doença ou infecção causada por um vírus (ver adiante).
Virulência – Grau de patogenicidade de um agente infeccioso.
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Vírus – Cada um de um grupo de agentes infecciosos
diminutos (de 10 nm a 250 nm de diâmetro), caracterizados
pela falta de metabolismo independente e pela habilidade de se
replicar somente no interior de células vivas hospedeiras. São
compostos por uma bainha protéica que circunda uma molécula
de ácido nucléico (ADN ou ARN).

Zoonose – Infecção ou doença infecciosa transmissível, sob
condições naturais, de humanos a animais. Uma zoonose pode
se adaptar a humanos a ponto de ser transmitida de pessoa a
pessoa.

viroses-MIOLOreferencias.pmd 20/8/2008, 14:39132



viroses-MIOLOreferencias.pmd 20/8/2008, 14:39136


