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CUIDANDO ,  SE  CUIDANDO  E  APRENDENDO 

 

 
 

Fonte:  Wikipédia -   Artigo: Virus ( Texto resumido) 

 

1- Definição 

Vírus (do latim virus, " fluído venenoso" ou "toxina") são pequenos agentes 

infecciosos. São compostos de uma pequena quantidade de ácido nucleico e 

formam estruturas extremamente pequenas, submicroscópicas.  A maioria 

dos vírus apresenta tamanhos tão pequenos, que estão além dos limites de 

resolução dos microscópios ópticos, sendo comum para a sua visualização o 

uso de microscópios eletrônicos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resolu%C3%A7%C3%A3o_de_imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resolu%C3%A7%C3%A3o_de_imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio_%C3%B3ptico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio_eletr%C3%B4nico


Usada para  descrever os vírus biológicos, atualmente, essa palavra serve 

também para designar, de modo figurado, qualquer cosia que se reproduza 

de forma parasitária. O termo vírus de computador nasceu por analogia, por 

ser também um  “ infiltrado” , um parasita  e altamente destruidor.  

Os vírus biológicos  são estruturas simples, se comparados  a células, e, para 

muitos cientistas não são considerados organismos vivos, pois não 

possuem  os mecanismos  necessários para a produção de sua própria energia 

para viver e se  reproduzir.  

 Eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios (característica 

que os impede de serem considerados seres vivos), pois dependem de células 

para se multiplicarem. Além disso, diferentemente dos organismos vivos, os 

vírus, embora existam sob diversas espécies e famílias,  são incapazes de 

crescer em tamanho e de se dividir.  

A partir das células hospedeiras, os vírus obtêm os aminoácidos e 

nucleotídeos que são os alimentos   necessários para viverem e de 

multiplicarem.  

Fora do ambiente intracelular, os vírus são inertes, sem vida.  Porém, uma 

vez dentro da célula, a capacidade de replicação dos vírus é surpreendente: 

um único vírus é capaz de multiplicar, em poucas horas, milhares de novos 

vírus.  

Hoje, uma das frentes na luta dos cientistas contra os vírus é  encontrar o 

modo de impedir que eles entrem nas células humanas ou de outros animais! 

2- Como surgem os vírus? 

Os vírus são criaturas existentes na natureza.  Especialistas acreditam que 

deve haver mais ou menos 1.700.000 vírus selvagens ainda não identificados 

que habitam tranquilamente alguns animais. Assim como acontece com os 

terremotos e vulcões, a Humanidade precisa aprender a lidar e a conviver 

com as investidas dos vírus! Estamos todos num mesmo barco! 

 

Nos anos 80 a AIDS assombrou as pessoas. Ainda assombra. O vírus saiu 

dos macacos e contaminou e matou muitas  pessoas. Depois veio a SARS 

(Síndrome Respiratória Aguda Grave), causada por um vírus que veio de um 

pequeno animal carnívoro, a civeta-africana. Este vírus, também da família 

do coronavírus, produz uma pneumonia gravíssima com insuficiência 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organismos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parasita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_celular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inerte


respiratória. Centenas de pessoas morreram na China e em Hong Kong, entre  

2002-2003. 

 

O vírus ebola, que na África já matou centenas de pessoas, veio dos primatas 

que podem ter se contaminado com morcegos.  

 

Muitas gripes fatais mataram muitas pessoas, como a assim chamada Gripe 

Espanhola, que durou de 1918 a 1921.  Ou seja, de tempos em tempos,  como 

Humanidade,  seremos   surpreendidos por um “novo” vírus fatal! 

3- A descoberta dos vírus 

Em meados do século XIX, Louis Pasteur (1822-1895), na França,   propôs 

a  teoria de que todas as doenças eram causadas e propagadas por algum “tipo 

de vida diminuta”, que  multiplicava-se no organismo doente, transmitia-

se para outro e o contaminava.  

Pasteur, no entanto, ao trabalhar com a doença da raiva, constatou que, 

embora a doença fosse contagiosa e transmitida pela mordida de um animal 

raivoso, o micro-organismo, mais tarde chamado de vírus, não podia ser 

observado. Pasteur concluiu que o agente infeccioso estava presente, mas era 

muito pequeno para ser observado através do microscópio.  

As pesquisas continuaram...  Em 1898, o microbiologista Martinus 

Beijerinck (1851-1931), holandês, com suas experiencias confirmou que a 

transmissão das doenças era produzida, sim,  por um  agente infeccioso, por 

ele denominado  contagium vivum fluidum (fluido vivo contagioso), ao 

qual deu o nome de vírus 

Em 1898, Friedrich Loeffler e Paul Frosch identificaram o primeiro agente 

infeccioso  de animais, o vírus da febre aftosa (Aphtovirus). E em 

1901, Walter Reed identificou o primeiro vírus em humano, o vírus da febre 

amarela (Flavivirus).   

A segunda metade do século XX foi a idade de ouro da descoberta do vírus 

e foram reconhecidas mais de 2.000 novas espécies de vírus de animais, 

plantas e bactérias. Em 1957, descobriu-se o vírus equino  e o vírus da 

diarreia bovina.  Em 1963, Baruch Blumberg descobriu o vírus da hepatite 

B, e, em 1965, Howard Temin descreveu  um novo tipo de vírus, o  

primeiro retrovírus, isto é, uma nova família de vírus. 

https://g1.globo.com/bemestar/ebola/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raiva_(doen%C3%A7a)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Micro-organismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_infeccioso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martinus_Beijerinck
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martinus_Beijerinck
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Frosch
https://pt.wikipedia.org/wiki/Febre_aftosa
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aphtovirus&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walter_Reed
https://pt.wikipedia.org/wiki/Febre_amarela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Febre_amarela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flavivirus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baruch_Blumberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hepatite_B
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hepatite_B
https://pt.wikipedia.org/wiki/Howard_Temin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Retrov%C3%ADrus


Graças a esta descoberta, em 1983, a equipe de Luc Montagnier,  do Instituto 

Pasteur, na França, isolou pela primeira vez o retrovírus que hoje 

conhecemos por HIV.  

Outros vírus já descobertos: Herpes, Varíola, Catapora, Cachumba, 

Sarampo, Rubéola, Gripes....  

4- A transmissão dos vírus 

Cada vírus tem suas características próprias, mas praticamente todos são 

transmitidos   através do   contato com fluidos corporais como sangue, saliva, 

contato com a pele, superfícies infectadas, objetos usados... 

Por isso, o melhor modo para não ser contaminado  com o vírus é evitar o 

contato com pessoas, animais e materiais infectados, além de 

disponibilizar a proteção adequada para os profissionais de saúde e a 

esterilização de equipamentos e descarte adequado de materiais 

contaminados. 

5- As vacinas antivirais 

As vacinas são soluções médicas eficazes para prevenir algumas infecções 

virais. Elas podem ser produzidas a partir de vírus inativados ou atenuados, 

ou a partir de subunidades de proteínas virais.  A vacinação é empregada 

com o objetivo de prevenir a manifestação de doenças virais futuras. 

Portanto, vacinas não são aplicadas com o intuito de curar viroses já 

instaladas, mas sim para evitar o desenvolvimento da doença.  

6- Drogas antivirais 

As drogas antivirais são substâncias utilizadas no tratamento específico 

contra determinados vírus. Diferentemente do que ocorre nos casos de 

infecções bacterianas, os antibióticos não são úteis contra infecções virais.  

O uso abusivo e inadequado de antibióticos contra infecções virais, tem se 

tornado um grave problema de saúde pública por ser uma das causas do 

recorrente surgimento de bactérias resistentes a múltiplos antibióticos.  

 

 

OBS: Estou tomando a liberdade de lhes enviar  um ou outro 

texto que tenho lido ou preparado nestes dias de isolamento.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Pasteur
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Pasteur
https://pt.wikipedia.org/wiki/HIV
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vacinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus_atenuado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resist%C3%AAncia_antibi%C3%B3tica


 

 

Recordando:  

• Permanecer em casa! O isolamento é o único meio para que seja 

evitada a transmissão do vírus. 

• Lavar bem as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em 

gel.  

•  Se está com sintomas de gripe, usar máscara.  

• Redobrar os cuidados com as pessoas idosas. 

• Se alguém precisar falar com o Padre no e.mail: 

pe.hergesse@gmail.com 

 


