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MICROBIOLOGIA 1 – 2º ano de Biotecnologia 

Professora: Fernanda Bottino (fernanda.bottino@fiocruz.br) 

Olá meninos e meninas, 

Como vocês estão? Estou com de saudades de todos! 

O que vocês acharam do filme ‘Epidemia’?  

Disponibilizei a definição dos termos pontuados na última atividade complementar e vistos 

no filme no Google Classroom. Aproveitem para anotar estas definições nos seus cadernos, 

pois ainda veremos muito estes conceitos ao longo da disciplina!  

Sei que os professores Daniel e Flávio Paixão estão conversando bastante com vocês sobre 

alguns conceitos importantes na virologia e também sobre o novo coronavírus e, por isso, 

pensei em darmos continuidade com o conteúdo do nosso cronograma. Atenção: este 

material não irá substituir as nossas aulas... Será apenas um reforço do que está por 

vir!  

Para isso, peço que leiam, por favor, o tópico 3 (págs. 225-233) do capítulo 3 do volume 4 

do livro ‘Conceitos e Métodos para a Formação de Profissionais em Laboratórios de 

Saúde’, que vocês receberam no primeiro dia de aula. Estes tópicos darão uma noção sobre 

a nossa próxima aula presencial que será sobre “Introdução à Bacteriologia”. [Aos alunos 

que não estiverem com acesso ao livro, o mesmo também estará disponível em pdf como 

material de apoio]. 

Como conversei com vocês, em sala de aula, as bactérias são seres unicelulares e 

procariontes, ou seja, desprovidos de uma membrana nuclear (carioteca). Além disso, são 

mais simples que as células eucarióticas em todos os níveis, exceto pelo o seu envoltório 

celular (que estudaremos neste capítulo!). A importância do estudo destes microrganismos 

é enorme e inclui diversas aplicações biotecnológicas, como: desenvolvimento de vacinas, 

engenharia genética, utilização na indústria de alimentos... Entretanto, antes de chegarmos a 

estes feitos, precisamos conhecer melhor a estrutura da célula bacteriana. 

Após a leitura deste tópico, na próxima atividade complementar, irei encaminhar para vocês 

o Estudo Dirigido referente a este tema. 

Para este modelo de atividade complementar funcionar, preciso que vocês me mandem as 

dúvidas de vocês!  

Infelizmente, o Google Classroom não tem mais me notificado quando vocês escrevem 

algo lá, então vocês me encontrarão mais facilmente pelo e-mail ou via representante de 

turma. 

 

Beijos em todos e bom estudo! 
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IMUNOLOGIA – 2° ano de Biotecologia 

 

Professora: Flávia Coelho Ribeiro Mendonça (flavia.ribeiro@fiocruz.br) 

 

 

Saiba um pouquinho sobre a patogênese do Coronavírus causador da COVID-19,  

apenas para vocês conhecerem, não serão cobrados por isso!! 

 

 

Sei que até o momento não foi possível dar as aulas para vocês compreenderem a 

maior parte das informações que chegam sobre resposta imunológica para o vírus que causa 

a COVID-19 e seu diagnóstico, uma pena, pois poderíamos discutir e compreender muito 

melhor o que está acontecendo. As informações são muito recentes e agora que estão sendo 

descobertas várias coisas, em especial em relação ao tratamento do vírus e também sobre a 

resposta imunológica para ele. Muitos estudos estão sendo realizados a todo momento! 

Somos bombardeados diariamente sobre esse vírus e dentre essas informações, várias são 

fake.  

Esse novo Coronavírus é de transmissão muito rápida e em casos de pessoas 

vulneráveis, pode ser fatal. O grande problema da infecção por esse vírus está mais 

relacionado à resposta imunológica exacerbada que ele provoca do que a infecção viral em 

si. Nesse caso dizemos que o problema maior está na imunopatologia associada a ele. 

(Lembram quando eu sempre falo: “Jogar uma bazuca para matar uma barata”?, pois é, é 

por aí).  

 Ao entrar no nosso organismo, principalmente pela via respiratória, esse vírus se 

liga ao seu receptor de células que possui tropismo e entra no citoplasma celular onde ele 

libera seu genoma de RNA, começa a se replicar, forma e libera novas partículas virais. Um 

vírus ter tropismo por uma célula, significa que em sua superfície existem estruturas que se 

ligam especificamente a um receptor presente na célula do hospedeiro. Dessa forma, esse 

vírus vai infectar apenas as células que possuem os receptores específicos para ele, sendo 

de uma determinada espécie  ou sistema do organismo. 

 As células apresentadoras de antígenos (APCs), como por exemplo as células 

dentríticas, apresentam os epítopos (peptídeos antigênicos) por meio do complexo principal 

de histocompatibilidade (MHC). A apresentação do antígeno induz (3) a imunidade celular 

e (4) a humoral. As células efetoras imunológicas liberam grandes quantidades de citocinas 

e quimiocinas (uma tempestade de citocinas) que podem provocar rapidamente a síndrome 

do desconforto respiratório agudo (SDRA), falência de um ou vários órgãos e, 

eventualmente, morte.  

Esse processo pode ser observado na figura abaixo: 
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Patogênese do COVID-19. Fonte: Sarzi et al., 2020 

ATIVIDADE 2 (Vacina X Soro): 

O tempo para o desenvolvimento de uma vacina normalmente demora em média 12 

meses. As vacinas existentes para o Coronavírus de animais não são eficazes, pois embora 

sejam de coronavírus, são específicos paras as outras espécies de animal. Cada vírus possui  

tropismo por um tipo ou vários de células de uma determinada espécie, ou seja, infecta 

apenas determinadas células. Normalmente, as células susceptíveis possuem receptores 

específicos que reconhecem um determinado epítopo (menor parte do antígeno) do vírus. 

Essa ligação é específica como chave-fechadura. Dessa forma, o agente da COVID-19 

possui tropismo por células humanas, como por exemplo pelas células do sistema 

respiratório. 

Estudos na China, como o realizado por Shen et al. (2020), associando o emprego 

de  soro de paciente convalescente (que se recuperou da COVID-19) ao tratamento de 

rotina em pacientes apresentado sinais grave da doença, como a pneumonia severa, 

obtiveram bons resultados. Observaram que essa seria uma alternativa para auxiliar no 

tratamento de um paciente com a COVID-19. 

Tendo em vista a demora do desenvolvimento da vacina e a utilização de soro de 

pacientes curados como uma possível alternativa de tratamento.  

A) Qual a diferença entre soro (soroterapia) e vacina? 

 B) Qual delas é da imunidade ativa e passiva?  

C) Você acha que para um paciente já apresentando COVID-19 e em estágio 

avançado da doença, seria melhor para auxiliar no tratamento da doença ele ser vacinado, 

caso já houvesse vacina ou tomar soro convalescente, caso fosse realmente seguro e eficaz? 

Explique. 
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GABARITO ESTUDO DIRIGIDO DA ATIVIDADE 1 PREVIAMENTE ENVIADA. 

1- A 

2- E 

3- D 

4- C 

5- A 

6- A 

7- D 

8- D 

9- D 

10- E 

11- C 

12- A 

13- C 

14- D 

15- A 

 


