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➢ Segue atividades  para  semana de “isolamento social”( 20 à 24 de abril). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a  data. 
➢ Bons Estudos! 

 
Como estudado anteriormente, já sabemos que a higiene é a melhor arma para a 

manutenção da saúde. Manter limpo nosso corpo e ambientes em que vivemos é tarefa individual 
e indispensável. Então vamos conhecer um pouco sobre a pandemia que vem preocupando o 
mundo: 
 

 
Conhecidos desde os anos 1960, o grupo viral do coronavírus inclui doenças como a Sars 

e a Mers. Relembre e compare as epidemias: 

 
Ao fim do mês de janeiro, o novo viral da família coronavírus já tinha mais de 8 mil casos 

registrados, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).  A maior parte está localizada 
na China, mas 18 países já registram infecções pelo novo coronavírus, que é disseminado de 
pessoa para pessoa e causa infecções respiratórias leves a moderadas que podem levar à morte. 
Até o final de janeiro, o número de vítimas do novo grupo viral (360 pessoas) já superou a do Sars 



(sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave), que entre 2002 e 2003 levou 349 
pessoas a óbito. 

Mas pandemias não são uma novidade. Gripe espanhola, gripe asiática, gripe suína e 
HIV/Aids também foram declaradas pandemias, com milhares de infectados e mortes. 

 
ATIVIDADES 

 

1- O importante é compreender a importância da prevenção contra as doenças virais, não 
somente para sua própria saúde, mas também para não ser mais um hospedeiro da doença, o que 
aumenta as chances de transmissão em algum local. Pesquise os tópicos a seguir, siga o exemplo 
abaixo da “ AIDS”, que também é uma doença causada por um vírus e foi considerada uma 
pandemia. 
 
CORONAVÍRUS – COVID-19 
 
Sintomas 
Diagnósticos 
Transmissão 
Tratamento 
Prevenção 
Recomendações  
 

HIV/AIDS  
 
Aids, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é uma doença infecto-contagiosa causada pelo vírus HIV (Human 
Immunodeficiency Virus), que leva à perda progressiva da imunidade. A doença – na verdade uma síndrome – 
caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas advindos da queda da taxa dos linfócitos CD4, células muito 
importantes na defesa imunológica do organismo.  
 
Sintomas  
Os mais comuns são febre constante, manchas na pele (sarcoma de Kaposi), calafrios, ínguas, dores de cabeça, 
de garganta e dores musculares, que surgem de 2 a 4 semanas após a pessoa contrair o vírus. Nas fases mais 
avançadas, é comum o aparecimento de doenças oportunistas como tuberculose, pneumonia, meningite, 
toxoplasmose, candidíase, etc.  
 
Diagnóstico  
Existe um exame de sangue específico para o diagnóstico da AIDS, chamado teste Elisa. Em média, ele começa a 
registrar que a pessoa está infectada 20 dias após o contato de risco. Se depois de três meses o resultado for 
negativo, não há mais necessidade de repetir o exame, porque não houve infecção pelo HIV.  
 
Transmissão 
 O vírus HIV sobrevive em ambiente externo por apenas alguns minutos. Mesmo assim, sua transmissão depende 
do contato com as mucosas ou com alguma área ferida do corpo. AIDS não se transmite por suor, beijo, alicates de 
unha, lâminas de barbear, uso de banheiros públicos, picadas de mosquitos ou qualquer outro meio que não envolva 
penetração sexual desprotegida, uso de agulhas ou produtos sanguíneos infectados. Existe também a possibilidade 
da transmissão vertical, ou seja, da mãe infectada para o feto durante a gestação e o parto (AIDS congênita).  
 
Tratamento  
Foi só no final de 1995, que o coquetel de medicamentos pode ser prescrito para os portadores do HIV. A 
possibilidade de associar várias drogas diferentes, entre elas o AZT, mudou por completo o panorama do tratamento 
da AIDS, que deixou de ser uma moléstia uniformemente fatal para transformar-se em doença crônica passível de 
controle. Hoje, desde que adequadamente tratados, os HIV-positivos conseguem conviver com o vírus por longos 
períodos, talvez até o fim de uma vida bastante longa. Além de tonturas, diarréia e enjoos, a toxicidade dos remédios 
pode provocar danos para o fígado, para os rins, assim como acentuar o processo de aterosclerose e aumentar o 
risco de doenças coronarianas. No entanto, de modo geral, o tratamento é bem tolerado pelos pacientes.  
 
Prevenção  
O uso da camisinha nas relações sexuais é a forma mais eficaz de prevenção da AIDS. Também é imprescindível 
usar somente seringas descartáveis. Gestantes devem obrigatoriamente fazer o teste de HIV durante o pré-natal. 
Se estiverem infectadas, é fundamental iniciar logo o tratamento a fim de evitar que o vírus seja transmitido para o 
feto. Hoje, é perfeitamente possível para uma mulher infectada engravidar e dar à luz um bebê livre do vírus. 

 


