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RESUMO 

 

Em Biologia, o estudo de Imunologia é muito importante, mas não recebe a atenção correta, 

sendo abordado na maioria dos livros didáticos do ensino médio, apenas como texto 

complementar e com estratégia meramente conteudista, sem inter-relacionar com o dia a dia 

do discente, resultando em desinteresse. Outros desafios são enfrentados no processo de 

ensino em Imunologia como, as dificuldades no aprendizado em virtude do volume de termos 

técnicos e das complicações de visualização dos processos moleculares, a má qualidade das 

escolas, carga horária limitada para a disciplina e a necessidade de incorporar em sala de 

aula metodologias que se adequem às novas tecnologias digitais, como ferramentas de ensino 

e aprendizagem que gerem efeitos positivos na educação. Rever e renovar as práticas 

pedagógicas são atitudes de fundamental importância para o crescimento do aluno, pois 

contribuem de forma decisiva para um ensino de qualidade. Partindo do princípio de inovar 

e aperfeiçoar novas estratégias de ensino, o trabalho objetiva desenvolver um novo software 

educacional como metodologia diferenciada para se trabalhar Imunologia no ensino médio, 

destinado a viabilizar o aprendizado de maneira efetiva, e proporcionar aulas mais 

interativas, atrativas e dinâmicas, tornando a aprendizagem mais significativa. A pesquisa 

foi desenvolvida na escola CEMER, tendo seu início marcado pela caracterização das 

coleções dos livros didáticos, fornecidos pelo PNLD 2018, sobre a abordagem dos conteúdos 

de Imunologia e a construção e organização de materiais didáticos, como apostilas de 

conteúdos e exercícios, para serem compilados no software educacional. A abordagem 

metodológica seguiu com a participação dos professores de Biologia e dos alunos do ensino 

médio, onde através de questionários analisaram o ensino de Imunologia e aferiram a 

aplicabilidade do software educacional em sala de aula. De fácil manuseio e compreensão, o 

software educacional foi considerado uma metodologia didática eficiente, que auxilia na 

fixação do conteúdo, sendo comprovada sua eficácia através da análise dos dados obtidos 

com a pesquisa. Comparando a aprendizagem na aula expositiva com a da aula utilizando o 

software educacional, ficou constatado que essa ferramenta proporcionou um melhor 

desempenho dos alunos no processo, evidenciando sua importância para as aulas de 

Imunologia. A inserção de Tecnologias digitais de Informação e Comunicação (TDICs) na 

educação pode representar uma ferramenta importante para melhorar o processo de ensino-

aprendizagem.   

 

Palavras-Chave: Software Educativo; Biologia Educacional; Jogos Pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In Biology, the study of Immunology is very important, but it does not receive proper 

attention, being approached in most high school textbooks, only as complementary text and 

purely providing content, without interrelating with the student's daily life, resulting in 

decreasing interest. Other challenges are faced in the process of teaching in Immunology, such 

as difficulties in learning due to the volume of technical terms and complications of 

visualization of molecular processes, poor quality of schools, limited workload for the 

discipline and the need to incorporate into classroom methodologies that fit the new digital 

technologies, as teaching and learning tools that generate positive effects in education. 

Reviewing and renewing pedagogical practices are attitudes of vital importance for student 

growth, as they contribute decisively to quality teaching. Starting from the principle of 

innovating and perfecting new teaching strategies, the work aims to develop a new educational 

software arises as an outstanding methodology to applying Immunology in high school, aimed 

at making learning viable and providing more interactive, attractive and dynamic classes, 

making learning more meaningful. The research was developed at the CEMER school. Its 

beginning was marked by the characterization of the textbook collections, provided by PNLD 

2018, on the approach to Immunology contents and the construction and organization of 

didactic materials, such as content and exercise workbooks compiled into the educational 

software. The methodological approach went on with the participation of biology teachers and 

high school students, where through questionnaires they analyzed the teaching of Immunology 

and verified the applicability of the educational software in the classroom. Displaying a user-

friendly interface, the educational software was considered an efficient didactic methodology, 

which assists in the absorption of the content, having its effectiveness proven through the 

analysis of the data obtained with the research. Comparing the learning in the traditional 

classroom with that of the class using the educational software, it was verified that this tool 

provided a better performance of the students in the process, showing its importance for 

Immunology classes. The insertion of Digital Information and Communication Technologies 

(TDICs in Portuguese) in education can represent an important tool to improve the teaching-

learning process. 

 

Keywords: Educational Software; Educational Biology; Pedagogical Games. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A educação é o alicerce da formação humana. Educar é uma obra que visa 

modificação, liberdade e deve fundamentar-se numa perspectiva emancipatória (FREIRE, 

1979). Não se trata de uma educação condicionada ou vazia de sentidos, mas sim daquela que 

o sujeito aprenda a partir de situações concretas de seu dia a dia. O processo educacional 

sempre passou por constantes discussões e transformações, principalmente no que se refere a 

criação de metodologias de ensino na tentativa de aperfeiçoar a aprendizagem. O destaque da 

educação do século XX foi a mudança de enfoque, do individual para o social, para o político 

e para o ideológico (GADOTTI, 2000). 

O Ensino Tradicional1 surgiu a partir dos sistemas nacionais de ensino, mas que 

só atingiram maior força nas últimas décadas do século XX, influenciando as práticas 

educacionais. Seu processo ensino-aprendizagem foca na transmissão dos conhecimentos, 

onde o professor, que é autoridade máxima, é quem domina os conteúdos, organizados e 

estruturados para serem transmitidos aos alunos, sem relacioná-los com sua realidade. A 

ênfase do Ensino Tradicional, portanto, está na transmissão dos conhecimentos (SAVIANI, 

2012).  

Nesse contexto, prevalecendo a exposição dos conteúdos pelo professor e a 

memorização através da repetição pelos alunos, a educação é entendida como um processo 

estático e a escola como uma instituição hierárquica, com regras rígidas. Assim, o método 

tradicional é intelectualista e enciclopédico, visto que trabalha os conteúdos separadamente 

da experiência do aluno e das realidades sociais (SAVIANI, 2012).  

Na busca pela superação do Ensino Tradicional surgiram diversas tendências 

visando a implantação de novas formas de ensino, entre elas, a Escola Nova2. O Ensino 

Tradicional e a Escola Nova têm em comum a concepção da educação como processo de 

desenvolvimento individual (GADOTTI, 2000).  

A Escola Nova coloca o jovem como o eixo de sistemas educacionais que 

deveriam formá-la para viver em sociedade (LOURENÇO FILHO,1978). Inovadora e ativa, 

na Escola Nova o aluno, criativo, dinâmico e participativo é o centro do todo o processo, 

                                                 
1 As concepções sobre Ensino Tradicional baseiam-se em Demerval Saviani, descritas no livro “Escola e 

Democracia”, onde o autor discorre sobre a situação da educação, em diversos contextos e momentos políticos 

e históricos brasileiros. 
2 As afirmativas sobre Escola Nova, além de estarem fundamentadas no pensamento de Demerval Saviani, 

também apoiam-se em Lourenço Filho (1978), pela importância de sua obra “Introdução ao estudo da Escola 

Nova”, publicada em 1929. Esta obra foi revisada, atualizada e coeditada pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) em 1978. 
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protagonista de seu ensino-aprendizagem e proativo, o professor é o facilitador da 

aprendizagem e os conteúdos transmitidos com significações, estão ligados à realidade do 

discente. Como característica fundamental nessa tendência, destaca-se o “aprender a 

aprender3”.  

[...] os alunos são levados a aprender observando, pesquisando, perguntando, 

trabalhando, construindo, pensando e resolvendo situações problemáticas 

apresentadas, quer em relação a um ambiente de coisas, de objetos e ações práticas, 

quer em situações de sentido social e moral, reais ou simbólicos (LOURENÇO 

FILHO, 1978, p. 151). 

A Escola Nova no Brasil surgiu ligada à necessidade de desenvolver o ensino, de 

ultrapassar a Escola Tradicional diante das novas necessidades sociais do mundo moderno. 

“A escola passa a preocupar-se em entender como o aluno aprende” (LOURENÇO FILHO, 

1978, p. 19).  

Esta e outras teorias educacionais tiveram seus momentos históricos e trouxeram 

modificações na estrutura original da Escola Tradicional, como a Pedagogia Tecnicista4, 

mesmo assim, o Ensino Tradicional continuou existindo. Em muitas escolas ainda predomina 

o Ensino Tradicional, a prática de ensinar se resume à mera transmissão de conteúdo aos 

alunos com exercícios repetitivos, memorização de conceitos e fórmulas (LIBÂNEO, 1994). 

 

1.1 SÉCULO XXI: NOVOS RUMOS PARA A EDUCAÇÃO 

O contexto da educação perpassa do que conhecemos além do seu conceito geral. 

Seus ideais partem-se do seguinte pressuposto, pois, 

“Ante os múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um trunfo 

indispensável à humanidade na sua construção dos ideais da paz, da liberdade e da 

justiça social”. (DELORS, 1998, p. 11). 

No século XXI, a relação entre educação e inovação está cada vez mais estreita e 

a forma tradicional de ensino, que perdurou por décadas, vem perdendo espaço. O papel da 

educação está enfatizado no desenvolvimento humano e na quebra de paradigmas, onde o 

professor deixa de ser visto como alguém que detém todo o conhecimento e o aluno, agora 

protagonista de sua aprendizagem, não precisa apenas dos livros para encontrar o que busca, 

                                                 
3 “Aprender a aprender” foi um lema defendido pelo movimento escolanovista e adquiriu uma nova força em 

concepções educacionais contemporâneas, especialmente no construtivismo. Um símbolo da posições 

pedagógicas inovadoras e progressistas do século XXI. A psicologia de Vygotsky é indicada como um dos 

pilares de propostas educacionais centradas no “aprender a aprender”. 
4 Pedagogia Tecnicista foi desenvolvida no Brasil, na década de 70, por Anísio Teixeira e seu legado deixou 

contribuições na organização escolar. Suas principais características: multidisciplinaridade, técnica, 

sistematização do ensino, ser excludente e idealizada. 
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o conhecimento está em todo lugar, nas mais variadas formas e circunstâncias. Existem alguns 

desafios a serem enfrentados pela educação dos novos tempos, onde se destacam: entender e 

acompanhar as transformações, principalmente as tecnológicas, criar novas metodologias para 

atrair a atenção dos discentes e agregar conhecimento a eles, direcionando para uma sociedade 

fraterna e harmônica. A valorização da convivência, a necessidade do respeito mútuo, a 

transformação da sociedade em um ambiente saudável, são grandes desafios para as diversas 

formas sociais (DELORS, 1998). 

O aprendizado é uma constante na vida do ser humano, sua formação técnica e 

científica não é mais suficiente para a integração do indivíduo à sociedade, e isso é um 

problema. No relatório “Educação: um tesouro a descobrir5”, da Comissão Internacional sobre 

a Educação para o Século XXI, elaborado para a UNESCO, aponta uma direção a seguir. 

Delors mostra a necessidade de harmonizar os conhecimentos obtidos durante a vida 

estudantil, seja qual for o nível, com a perspectiva de uma vida social, voltada para as relações 

harmônicas, onde a prática pedagógica, que realiza uma formação contínua, deve seguir as 

quatro etapas do aprendizado, os quatro pilares da educação, que se fundem, pois todas estão 

ligadas e devem seguir por toda a vida.  

A educação, para manter-se no propósito de suas missões, necessita adotar 

metodologias que incorporem quatro aprendizagens fundamentais que serão constituídas nos 

pilares de conhecimento dos indivíduos ao longo de suas vidas: aprender a conhecer, aprender 

a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser (DELORS, 1998).  

♣ Aprender a conhecer - é uma das aprendizagens fundamentais, pois vai muito além do 

domínio da cultura geral, pressupõe o exercício da atenção, da memória e do pensamento, 

antes de tudo, aprender a aprender. No contexto atual, o sujeito não vai à escola para 

simplesmente aprender a assimilar conceitos e fórmulas, este deve dominar os instrumentos 

do conhecimento, reter e aplicar aquilo que foi transmitido ou produzido. Aprender a conhecer 

é um tipo de aprendizagem que visa o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento. 

(DELORS, 1998). 

♣ Aprender a fazer - está intimamente ligado a aprender a conhecer, pois é através do 

conhecimento que o sujeito torna-se capaz de redimensionar e recriar o seu saber fazer. Esta 

aprendizagem não pode mais constituir-se apenas na transmissão de conhecimentos, ela vai 

além, transforma a concepção dicotômica em concepção dialética entre teoria e prática. 

                                                 
5 Relatório elaborado pelo professor, político e econômico francês Jacques Delors, que elenca os quatro pilares 

da educação, fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e social que devem nortear a educação no século 

XXI. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000009.pdf
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♣ Aprender a viver juntos - A convivência harmônica, o saber viver com os outros, constitui-

se nos dias atuais um dos maiores desafios impostos para a educação. A competição, que 

torna-se o princípio articulador das relações, as manifestações de violência, são uma ameaça 

constante neste mundo conflituoso que podem gerar a autodestruição, pois os sujeitos perdem 

o referencial humanizador. É através da educação que se institui a possibilidade da 

aprendizagem da cidadania, a qual somente é desenvolvida se praticada na convivência entre 

sujeitos. Mudar este cenário não é fácil, mas algumas ações podem contribuir para atenuar 

esta realidade, se a escola incluir metodologias que estimulem a descoberta do outro e a 

tendência de harmonizar objetivos (DELORS, 1998). 

♣ Aprender a ser - Um dos pressupostos básicos da educação, é a condição para que os outros 

pilares possam constituir-se. Esse requer do sujeito o desenvolvimento da sensibilidade, saber 

sentir o outro, para que possam se humanizar. É na ação humanizadora que o sujeito aprende 

a ser para si, para o outro e para o mundo. É o ressignificar das relações e da existência. A 

essência de aprender a ser preconiza a preparação do ser humano como um todo, para que 

tenha capacidade e autonomia de elaborar pensamentos críticos que permitam formular juízo 

de valor e tomar as decisões mais adequadas nas diversas situações em que se depara ao longo 

da vida (DELORS, 1998).  

Os quatro pilares da educação devem ser pensados de tal maneira que cada pessoa, 

ao longo de toda a vida, possa tirar o melhor de um ambiente educativo em constante 

modificação. Estes foram criados, pensando em como a educação poderia evoluir, abordando 

aspectos importantes dentro do ambiente escolar, mas sempre mantendo a alta qualidade e 

focando em criar novas gerações ainda mais preparadas. Servirão como norte, não apenas para 

a geração atual, mas como para as futuras gerações e não só as instituições de educação irão 

nortear-se por eles, como também as demais instituições. 

 

1.2 DESAFIOS E DILEMAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

IMUNOLOGIA EM BIOLOGIA 

 

Imunologia é um ramo da Biologia que estuda a defesa do organismo contra 

doenças infecciosas e seus causadores (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015). É fundamental 

para o equilíbrio do organismo, pois combate diversos agentes estranhos, reconhecendo e 

enviando respostas para sua neutralização, metabolização e eliminação. Complexo e atuante, 

o sistema imunológico, se destaca por sua especificidade e memória, envolvendo tecidos, 
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células e mediadores químicos, capazes de responder à presença de antígenos6 e proteger o 

organismo. Essa proteção pode ser feita de duas maneiras: pelas reações iniciais da imunidade 

inata e pelas respostas mais tardias da imunidade adquirida (ABBAS, LICHTMAN; PILLAI, 

2015). Mesmo com todos os desafios enfrentados no ensino de Biologia, mais precisamente 

em Imunologia, estudar essa ciência se faz necessária e importante, pois graças a ela, puderam 

ser desenvolvidas vacinas e técnicas para o combate de doenças, passaram a compreender o 

mecanismo de reações alérgicas e autoimunes, entenderam as relações positivas e negativas 

entre o corpo e os microrganismos, entre outros.  

 Vários dilemas estão presentes no ensino de Biologia, já que o ensinar e aprender 

é muito mais do que memorizar definições e conceitos prontos, significa compreender os 

processos que ocorrem no meio, presentes no dia a dia e que estão interligados. O ensino de 

Biologia ainda é retrógrado por continuar privilegiando o estudo de conceitos, linguagens e 

metodologias que não facilitam interpretações ou ajudam na intervenção do cotidiano do aluno 

(BORGES; LIMA, 2007). No contexto tradicional, a compreensão do que é Biologia, não 

reflete sua natureza dinâmica, articulada e não neutra, que vai muito além de definições e 

conceitos.  

Em meio aos desafios no processo ensino-aprendizagem em Biologia, destacam-

se desde conseguir a atenção dos discentes, realizar a construção do conhecimento até a 

formação de pensamentos biológicos. Os alunos na maioria das vezes não demonstram 

interesse pelos conteúdos de Biologia, ofertados por professores através de aulas tradicionais 

e pelo livro didático, pois estes não relacionam os assuntos à realidade dos educandos. O livro 

didático é uma ferramenta de grande importância para o ensino, que pode ser fundamental 

para a qualidade do aprendizado (LAJOLO, 1996). As abordagens discursivas dos livros 

didáticos são sempre as mesmas, não importando o autor ou as séries a que estão destinadas, 

o conteúdo é basicamente o mesmo (MARTINS, 2006).  

Além disso, muitas escolas possuem estrutura precária, sem laboratórios de 

ciências e informática, bibliotecas, computadores, ferramentas estas que auxiliam no 

desenvolvimento de atividades práticas. Destacam-se problemas como a má qualidade das 

escolas e a repetência, ou seja, a tradição de reter os alunos que não se saem bem nas provas, 

prática amplamente difundida no Brasil (FLETCHER, 1983; KLEIN; RIBEIRO, 1991).  

Nesse sentido, abordar Imunologia no Ensino Médio também é desafiador, 

complexo e dinâmico. Pautado em velhos paradigmas da educação, a falta de concordância 

                                                 
6 “Substâncias estranhas que induzem as respostas imunes específicas ou são reconhecidas pelos linfócitos ou 

anticorpos chamam-se antígenos” (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015, p. 2) 
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entre a realidade escolar e o cotidiano do aluno desperta pouco sua curiosidade, resultando em 

desinteresse (BEHAR; PASSERINO; BERNARDI, 2007). Pode-se destacar outros dilemas 

no trabalho em sala de aula com o conteúdo de Imunologia, dentre eles, a ausência de 

discussão sobre o tema, carga horária limitada para a disciplina, necessidade do apoio de 

outras áreas e as condições de trabalho e práticas dos docentes, com poucos recursos 

disponíveis que se adequem às novas tecnologias digitais como ferramentas de ensino, 

dificultando assim a aprendizagem. Os professores, muitas vezes, trabalham em instituições 

que não têm o formato, os estímulos e os recursos necessários para que a atividade educacional 

possa ser exercida plenamente (OLIVEIRA; SCHWARTZMAN, 2002). 

Rever o papel do docente, renovar suas práticas e permitir que os educandos se 

(re)descubram como coautores críticos é de fundamental importância, pois contribuem de 

forma decisiva para um ensino de qualidade. Despertar o desejo de aprender no estudante é o 

primeiro objetivo que compete ao professor (JULIATTO, 2013). As ações desenvolvidas 

pelos docentes servem como bagagem facilitando as ações seguintes, abrindo um leque de 

possibilidades para a ação futura (SACRISTÁN, 1999). A atuação docente é a base de uma 

boa formação escolar e contribui para o desenvolvimento de uma sociedade pensante 

(FREIRE, 1983). 

“É preciso também que os professores saibam construir atividades inovadoras que 

levem os alunos a evoluírem em seus conceitos, habilidades e atitudes, além de saber 

dirigir os trabalhos dos alunos, pra que estes realmente alcancem os objetivos 

propostos. O saber fazer nesses casos é muitas vezes bem mais difícil do que o fazer 

(planejar a atividade) e merece todo um trabalho de assistência e de análise crítica 

dessas aulas”. (Carvalho, Castro e Perez, 2001, p. 114) 

Buscando melhorar as práticas do docente no ensino de Biologia e ressignificar a 

educação, novas metodologias ativas devem ser implantadas e pautadas nos PCNEM, PCN+ 

e nas matrizes de referências. Tais orientações curriculares (BRASIL, 2002), apesar de serem 

restritas, mostram práticas e ferramentas inovadoras de um ensino contextualizado, os quais 

se voltam para a formação do educando enquanto cidadão e permitem uma nova abordagem 

das disciplinas científicas de modo inter-relacionadas, buscando a interdisciplinaridade. 

Ferramentas de ensino consistem em atividades estratégicas e até inovações que poderão 

oportunizar a redescoberta da espontaneidade, despertando o senso crítico do aluno e 

colocando, obrigatoriamente, o professor no papel mediador (LABROW, 2012).  

As políticas públicas brasileiras estabelecem o ensino básico como o lugar da 

formação do cidadão, destacando o caráter cada vez mais globalizado da sociedade 

contemporânea. Algumas ações governamentais tentaram efetivar, a partir dos anos oitenta, 



23 

 

 

uma cultura do uso da informática como ferramenta educacional. Sobretudo, no 

desenvolvimento de políticas públicas, destacam-se ações do governo federal na introdução 

do computador na educação, com a criação do PROINFO em 1997, Programa Nacional de 

Informática na Educação elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) ainda em atividade 

para incorporar a informática educacional na rede pública de ensino (CARDOSO; 

AZEVEDO; MARTINS, 2013). Além da capacitação dos professores para manusearem essas 

tecnologias, a melhoria salarial e apoio da família é essencial (FONSECA, 2013).  

Diante disso, as novas didáticas surgem para o ensino de Imunologia em Biologia, 

com o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, como importante estratégia 

para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. No cotidiano das aulas de Biologia, o 

emprego da tecnologia funciona como mediador pedagógico que promove a construção do 

conhecimento através de aulas motivadoras, que estimulam o uso do raciocínio, criticidade, 

autonomia e criatividade, proporcionando o desenvolvimento do ser humano e a evolução a 

partir de uma ampla concepção biológica, social e cultural do tema elaborado (MORAN; 

MASETTO; BEHRENS, 2006).  

Para que os recursos tecnológicos façam parte da vida escolar é preciso que alunos 

e professores o utilizem de forma adequada, e um elemento fundamental é a formação e 

atualização de professores. O professor deve saber quando e como usar o computador como 

ferramenta para estimular a aprendizagem de seus alunos. Esse conhecimento deve ser 

construído em sua formação, para isso o governo federal atua como agente incentivador dessa 

inovação e formação tecnológica, fornecendo além de recursos tecnológicos, cursos de 

formação continuada para o uso pedagógico das TDICs, com a finalidade de formar o 

professor em tecnologias midiáticas na sala de aula. 

Antônio Nóvoa (2009, p. 17) enfatiza que  

“É difícil dizer se ser professor, na atualidade, é mais complexo do que foi no 

passado, porque a profissão docente sempre foi de grande complexidade. Hoje, os 

professores têm que lidar não só com alguns saberes, como era no passado, mas 

também com a tecnologia e com a complexidade social, o que não existia no 

passado. Isto é, quando todos os alunos vão para a escola, de todos os grupos sociais, 

dos mais pobres aos ricos, de todas as raças e todas as etnias, quando toda essa gente 

está dentro da escola e quando se consegue cumprir, de algum modo, esse desígnio 

histórico da escola para todos, ao mesmo tempo, também, a escola atinge uma 

enorme complexidade que não existia no passado” (p. 17).  

Embora todas as vantagens sejam oferecidas, os recursos tecnológicos de um 

modo geral, provocam grandes preocupações para a maioria dos docentes, pois estes devem 

analisar também a melhor forma de introduzi-los e os limites que devem ser respeitados. É 

exatamente este o papel do educador, inserir com significado, ampliando conteúdos e gerando 
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maneiras diferentes de transmitir o conhecimento. Ensinar é gerenciar a seleção e organização 

da informação para transformá-la em conhecimento e sabedoria, em um contexto rico de 

comunicação (MORAN, 2001). O professor é o diferencial no uso das TICs, não é a tecnologia 

em si que faz a diferença no processo ensino-aprendizagem, mas a forma como o professor a 

utiliza (FONSECA, 2013).   

Por outro lado, a escola precisa deixar de ser uma mera transmissora de 

informação e intensificar na aprendizagem significativa, com organização na implantação das 

tecnologias e focar no princípio da construção do conhecimento e do aprendizado. A escola é 

uma instituição social com objetivo explícito: o desenvolvimento das potencialidades físicas, 

cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem dos conteúdos, para tornarem-se 

cidadãos participativos na sociedade em que vivem (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 

2010).  

Com isso, a extensa evolução, transformação e modernização das tecnologias vem 

criando novos ambientes e alterando as formas de interação entre os sujeitos visto que as 

mídias vêm determinando um novo modelo de sociedade (ALMEIDA, 2000). Este 

desenvolvimento tecnológico atual passa a fazer parte do cotidiano do aluno, já que esse 

nasceu na era tecnológica.  

[...] na sociedade da informação, todos estamos reaprendendo a conhecer, a 

comunicar-nos, a ensinar; reaprendendo a integrar o humano e o tecnológico, a 

integrar o individual, o grupal e o social. É importante conectar sempre o ensino 

com a vida do aluno. Chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis: pela 

experiência, pela imagem, pelo som, pela representação (dramatizações, 

simulações), pela multimídia, pela interação on-line e off-line. (MORAN, 2000, 

p.61).  

 

1.3 METODOLOGIAS ATIVAS E TECNOLOGIAS DIGITAIS  

 

Fixada na sociedade de classe escravista da Idade Antiga, destinada a uma 

pequena minoria, a educação tradicional iniciou seu declínio já no movimento renascentista, 

mesmo assim ela está presente na atualidade (GADOTTI, 2000). Os educadores utilizam 

procedimentos tradicionais e os educandos passam a ter papel puramente passivo no processo 

de ensino-aprendizagem, criando dificuldades para a assimilação de conteúdos e para a 

construção do pensamento crítico. É preciso avançar extinguindo métodos que se limitam à 

transmissão de práticas rotineiras que não incluam a formação do cidadão por completo 

(DELORS, 1998).  
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A história da Educação no Brasil tem apontado transformações ao longo do tempo, 

onde o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem perpassa pelas metodologias do 

educador e pela capacidade do educando envolvido no processo educacional. É preciso 

modificar vários fatores dentro do contexto escolar, a iniciar pelas práticas pedagógicas de 

ensino e transcorrendo pelos processos administrativos das organizações educacionais 

(GARCIA, 1995). Em meio a complexidade do aprender, a escola precisa buscar maneiras 

para que os processos educativos sejam dinâmicos, agradáveis e principalmente 

contextualizados. A sociedade está modificando suas formas de ensinar e aprender, cedendo 

espaço para as novas metodologias de ensino, onde o educando deixa de ser um mero receptor 

de conceitos e passa a ser autor principal de seu processo de aprendizagem, mostrando diante 

de tudo que não há idade para se educar, que a educação se estende pela vida toda e que ela 

não é neutra (GADOTTI, 2000).  

Um fator marcante no ensino-aprendizagem são as metodologias utilizadas pelos 

educadores, que devem ser capazes de motivar e de instigar os educandos ao aprendizado 

(PIMENTA; ANASTASIOU, 2002; ANASTASIOU, 2006). Metodologias são “[...] 

diretrizes que orientam os processos de ensino e aprendizagem, que se concretizam em 

estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas e diferenciadas” (MORAN, 2018, 

p. 4). A didática e a prática de ensino estão juntas bem como o ensino e a aprendizagem 

(CARVALHO, 2013).  

Nessa perspectiva, disseminando conhecimento e colocando o estudante como 

protagonista do seu aprendizado, segue-se o princípio das metodologias ativas de 

aprendizagem. Metodologias ativas “[...] dão ênfase ao papel de protagonista do aluno, ao 

seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo” (MORAN, 

2018, p. 4). Elas permitem processos mais avançados de reflexão, de integração, de 

reelaboração de novas práticas, de forma autônoma e participativa. Se nossa prática de ensino 

favorecer no aluno as atividades de ouvir, ver, perguntar, discutir, fazer e ensinar, estamos 

no caminho da aprendizagem ativa (SILBERMAN, 1996).  

Independentemente do método ou da estratégia usada para promover a 

aprendizagem ativa, é essencial que o aluno faça uso de suas funções mentais de pensar, 

raciocinar, observar, refletir, entender, combinar, dentre outras que, em conjunto, formam a 

inteligência (PECOTCHE, 2013). 

Com isso, a aprendizagem ativa é uma estratégia de ensino muito eficaz, quando 

comparada com os métodos de ensino tradicionais, pois sua aula favorece e estimula a 

discussão, numa realidade contextualizada, num processo histórico em movimento. Com 
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métodos ativos, os alunos assimilam maior volume de conteúdo, retêm a informação por 

mais tempo e aproveitam as aulas com mais satisfação e prazer (SILBERMAN, 1996). 

Destaca-se também nas metodologias ativas seu processo avaliativo, pois ele é 

processual, formativo e apresenta um retrato real do entendimento dos estudantes sobre os 

conteúdos (GEMIGNANI, 2012). Os alunos precisam mostrar na prática o que aprenderam 

com produções criativas, socialmente relevantes, que explicitem a evolução e o percurso 

realizado, onde o professor avalia e dar feedback, acompanhando inteiramente o progresso, 

tanto individual como coletivo dos discentes (MORAN, 2018). A avaliação é educativa, pois 

oportuniza o estudante a aprender com o erro, possibilita identificar lacunas no 

conhecimento, trabalha com princípios da metacognição e valoriza a reflexão sobre sua 

prática (BOLLELA et al., 2014). 

Associado às metodologias ativas, o uso de ferramentas digitais apresenta-se 

como um recurso capaz de viabilizar uma aprendizagem mais eficiente e efetiva. Todavia é 

importante ressaltar que, as metodologias ativas não podem ser confundidas com tecnologias 

digitais, pois não são iguais, mas podem complementar-se, desenvolvendo de forma mais 

efetiva e significativa o processo ensino-aprendizagem.  Com o aparato tecnológico, os alunos 

constroem o conhecimento numa linguagem próxima de sua realidade, dinamizando o 

processo de aprendizagem. As novas práticas de ensino com diferentes abordagens devem ser 

implantadas no processo ensino-aprendizagem, de modo que determinadas ferramentas 

computacionais para utilização na educação podem ser extremamente úteis ao processo de 

ensino aprendizagem numa tentativa de fugir do ensino livresco (GIANOTTO; DINIZ, 2010).  

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são uma potencial 

contribuição para as escolas, no que diz respeito à democratização do acesso de alunos e 

professores tanto à ferramentas quanto aos conteúdos educacionais mais atuais (LIMA, 2012). 

O conceito de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), é utilizado para expressar a 

convergência entre a informática e as telecomunicações facilitando a difusão das informações 

(GEWEHR, 2016).  

Recentemente, surge um novo conceito: Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs), que se diferenciam das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) pela aplicação de elementos digitais (FONTANA; CORDENONSI, 2015). As TDICs 

englobam uma tecnologia mais avançada: a digital. Por meio desta é possível processar 

qualquer informação, o que provocou mudanças radicais na vida das pessoas, principalmente 

no que se refere a comunicação instantânea e busca por informações (KENSKI, 2012).  



27 

 

 

Para melhor compreender essas distinções entre TICs e TDICs, pode-se levar em 

consideração o seguinte exemplo:  

[...] é possível fazer uma comparação entre as diferentes lousas disponíveis 

atualmente: a lousa analógica e a digital. Um quadro negro (lousa analógica) é uma 

tecnologia, é uma TIC, já a lousa digital é uma TDIC, pois através da tecnologia 

digital permite a navegação na internet, além do acesso a um banco de dados repletos 

de softwares educacionais (FONTANA; CORDENONSI, 2015). 

A necessidade das tecnologias digitais de informação e comunicação são cada vez 

mais explícitas, pois muitas mudanças que vem ocorrendo com a educação estão interligadas 

às transformações tecnológicas. A inserção das TDICs na escola permite acesso às ferramentas 

tecnológicas na busca da aprendizagem, tal como defende Fagundes (2012), ao afirmar que as 

crianças e os jovens do novo milênio apresentam uma adaptação natural à escola 

informatizada. A utilização das tecnologias amplia as possibilidades na construção do 

conhecimento e a escola deve realizar mudanças no sentido de tornar-se atuante e inserida no 

contexto atual. 

Nós, educadores, temos de nos preparar e preparar nossos alunos para enfrentar 

exigências desta nova tecnologia, e de todas que estão a sua volta – A TV, o vídeo, 

a telefonia celular. A informática aplicada à educação tem dimensões mais 

profundas que não aparecem a primeira vista. (ALMEIDA, 2000, p.78).  

Alguns componentes são fundamentais para o sucesso da aprendizagem: a criação 

de desafios, atividades, jogos que realmente trazem as competências necessárias para cada 

etapa, que solicitam informações pertinentes, que oferecem recompensas estimulantes, que 

combinam percursos pessoais com participação significativa em grupos, que se inserem em 

plataformas adaptativas, que reconhecem cada aluno e ao mesmo tempo aprendem com a 

interação, tudo isso utilizando as tecnologias adequadas (MORAN, 2013).  

Portanto, se existe interesse que as tecnologias proporcionem mais possibilidades 

para a aprendizagem e oportunidades na vida dos alunos, temos de começar a pensar a escola 

de forma mais ampla, entendendo-a como espaço de inclusão social e digital, levando de fato 

nossas crianças e jovens a aprender mais e melhor (VOSGERAU, 2012).  

 

1.4 USO DE SOFTWARE EDUCACIONAL NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

Compete à educação o despertar pelo desejo do saber, com práticas que permitam 

uma contínua construção e que busquem sempre sua atualização, pois “é pelo ensino que se 

democratiza o saber e se desenvolvem as forças intelectuais” (LIBÂNEO, 1994, p. 89). A 
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escola nesse contexto deve repensar e se redesenhar, incorporando as TDIC's como novas 

metodologias de ensino.  

Por outro lado, a sociedade contemporânea caracteriza-se por grandes mudanças, 

o que vem sendo modificado pelas tecnologias e seus avanços através dos meios de 

informação e comunicação. Presenciam-se os impactos causados sobre diversos aspectos da 

atividade humana, principalmente os relacionados à educação (PEREIRA; CHAVES, 2007). 

Sendo assim, é de extrema importância a aplicação de recursos tecnológicos em sala de aula 

contribuindo para o processo de ensino aprendizagem.  

Com isso, a tecnologia está presente em vários locais do cotidiano, mas no campo 

educacional podemos observar que ela está cada vez mais forte (TAJRA, 2012). Os alunos em 

sua maioria estão se tornando mais modernos e procuram buscar seus conhecimentos através 

de seus celulares, computadores, tablets entre outros. Conjunto a educação tecnológica, o 

professor passa a ter novas estratégias de ensino e através da aproximação com os alunos 

constrói uma relação mutua e proveitosa.   

A educação não envolve só a escola, pois não é suficiente que a escola se apresente 

bonita, limpa. Além de um ambiente digno de aprendizagem, com materiais 

adequados, melhores salários, tecnologias de ponte e adequações curriculares é 

necessário promover um intercâmbio permanente de solidariedade entre as pessoas 

envolvidas no cenário escolar, personagens reais da sociedade. (LISBÔA, 

SCHEFELLER, 2005, p 110) 

A aprendizagem é concretizada quando o conhecimento é construído, e para isso 

o computador pode ser um importante recurso facilitador nesse processo de construção. O 

software educacional é considerado uma ferramenta de uso da informática na educação, 

contendo um conjunto de instruções ordenadas, atendendo necessidades e objetivos 

pedagógicos. O uso pedagógico da tecnologia refere-se à formação do indivíduo e não ao puro 

treinamento técnico, ou seja, o valor da tecnologia está na possibilidade de ser usada para 

transformar, criar outras tecnologias, novas formas de interação e relação social (LIMA, 

2005). No entanto, o aprender não deve estar restrito ao software, mas à interação entre 

professor-aluno-software. O ensino não é só transmitir o conteúdo em sala para os alunos, o 

educador precisa estar atualizado com os avanços e acompanhar as descobertas científicas, 

para tanto necessitam estar sempre buscando conhecimentos (LIMA; VASCONCELOS, 

2006).  

Para minimizar as dificuldades de abstração dos conceitos abordados na 

Imunologia, há um consenso sobre a importância dos softwares e animações criadas por 

computador como um meio para facilitar o desenvolvimento e as habilidades dos alunos ao se 
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estudar temas de nível molecular, principalmente quando estes recursos permitem 

interatividade (SANGER; BRECHEISEN; HYNEK, 2001; O’DAY, 2006).  

Partindo do princípio de inovar e aperfeiçoar as novas estratégias de ensino, 

proporcionando melhor compreensão dos conteúdos de Imunologia, surgiu a ideia de 

desenvolver um software educacional como metodologia diferenciada para se trabalhar no 

Ensino Médio. O software é um aplicativo próprio para sistema android, destinado aos alunos 

e à sociedade em geral.  

“Softwares que simulam conceitos biológicos têm efeitos semelhantes ás aulas 

práticas e jogos pedagógicos, pelo fato de aproximarem o aluno do método científico 

e instigarem a sua imaginação e desenvolvimento cognitivo, ao passo que os 

colocam a frente de situações que necessitam do conhecimento científico para serem 

solucionadas, desenvolvendo assim o espírito investigativo e mesmo funcionando 

como instrumento para chamar a atenção dos alunos e materializar conceitos 

biológicos, químicos ou físicos que são, na maioria das vezes, abstratos e distantes 

do cotidiano do educando.” (SOUZA, p. 136-137, 2014) 

Baseado na importância do uso de softwares educacionais para o ensino e a sua 

aplicabilidade, o aplicativo constitui uma ferramenta útil em diversas etapas do processo de 

ensino-aprendizagem, aumentando a motivação e envolvendo o aluno na construção de seu 

aprendizado como ser protagonista (ROSA, 2012), como também um recurso pedagógico à 

disposição do professor em sala de aula, melhorando significativamente a qualidade do ensino 

(COUTINHO, 2009).  

O software educacional tem a finalidade de contribuir para a aplicação de novas 

metodologias, onde o professor faça uso das tecnologias para o desenvolvimento das aulas de 

Imunologia, considerando que o aplicativo viabilize o aprendizado de maneira diferenciada, 

contribuindo para o ensino, e proporcionando aulas mais interativas, atrativas e dinâmicas 

para tornar a aprendizagem mais significativa. A utilização das tecnologias no processo 

educativo proporciona novos ambientes de ensinar e aprender, diferentes dos ambientes 

tradicionais, e as reais contribuições das tecnologias para a educação surgem à medida que 

são utilizadas como mediadoras para a construção do conhecimento (ALMEIDA, 2007). 

A escola tem o papel fundamental de formar sujeitos ativos, que participem de 

maneira intensa e reflexiva dos processos educativos e para isso é indiscutivelmente 

proveitoso torná-la um ambiente tecnológico e que os professores acompanhem as mudanças, 

modifiquem suas práticas, conheçam e explorem as possibilidades oferecidas pelas 

tecnologias e as usem no processo de ensino aprendizagem. As tecnologias trouxeram avanços 

na área da educação com novas metodologias para o ensino, nas diferentes formas de 



30 

 

 

materialização do currículo, de aquisição ou de acesso às informações para a concretização da 

aprendizagem (GESSER, 2012).  

Trilhar novos caminhos torna-se uma tarefa difícil, mas na conjuntura atual e com 

a rapidez dos avanços tecnológicos, o uso das novas tecnologias é de fundamental importância 

para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. As Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs) tem se mostrado como uma alternativa eficaz de ferramenta auxiliar 

no processo de ensino, podendo otimizar, assessorar e ampliar as novas metodologias de 

aprendizagem (REZENDE, 2008). Mudar a realidade em que estamos inseridos, é possível, 

se tomarmos uma postura crítica e de ação frente às situações vivenciadas (FREIRE, 1983).  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. GERAL 

 

Desenvolver e avaliar um software educacional com o objetivo de dinamizar o 

processo de ensino-aprendizagem em Imunologia Básica. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

     

- Identificar e caracterizar os livros didáticos do Ensino Básico, quanto aos 

componentes do Sistema Imunológico veiculados por eles;  

 

- Selecionar os exercícios dos livros didáticos do Ensino Médio e questões de 

Enem, dos últimos dez anos, que trabalharam o conteúdo de Imunologia para serem 

compilados no software educacional;  

 

- Selecionar o conteúdo de Imunologia Básica e produzir uma apostila para ser 

incluída no software educacional;  

 

- Construir um software educacional, com conteúdo dinâmico, exercícios virtuais 

e jogos interativos, auxiliando no estudo de Imunologia no Ensino Médio;  

 

- Analisar o ensino de Imunologia na Educação Básica e avaliar o software 

educacional através da percepção dos educadores da escola CEMER;  

 

- Avaliar o conhecimento e assimilação dos conteúdos de Imunologia pelos alunos 

do Ensino Médio da escola CEMER, antes e depois da utilização do software educacional. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

O trabalho consiste em uma pesquisa exploratória e descritiva, onde foi 

desenvolvido um software educacional, próprio para sistema android, como metodologia 

diferenciada para se trabalhar no Ensino Médio conteúdos de Imunologia. 

O projeto foi realizado com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

 

3.2 LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Todas as etapas da pesquisa foram realizadas no Colégio Estadual Maria Emília 

Rabelo – CEMER, no município de Morada Nova – CE e estavam presentes os alunos 

devidamente matriculados no segundo ano do Ensino Médio, os docentes em Biologia e o 

docente pesquisador.  

A escola ofereceu todas as condições físicas para a coleta de dados, uma vez que, 

possui laboratório de informática, laboratório de ciências, sala de planejamento, livros 

didáticos, computadores, tablets, datashow, impressoras, cadeiras, mesas de estudo e material 

para preenchimento dos questionários. O local de aplicação era climatizado, com acesso 

restrito, além de armários com trancas para guardar os questionários. 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O público alvo estudado, após o projeto ser submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da UERN (número do parecer: 2.780.805, em ANEXO 1), foram os alunos 

devidamente matriculados no segundo ano do Ensino Médio, no ano de 2018, totalizando um 

universo de 80 alunos e os 04 docentes de Biologia devidamente contratados pela escola. Esses 

alunos e professores foram convidados a participar da pesquisa voluntariamente e assinaram 

o termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (maiores de idade e pais de alunos) e 

o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE (alunos menores de 18 anos).  

A coleta de dados dos participantes foi realizada entre agosto e setembro de 2018, 

onde docentes e discentes foram convocados a responderem os questionários reservadamente 

na sala de planejamento da escola, ficando com uma das vias e outra com a pesquisadora 
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responsável para controle. Os pais dos participantes foram convidados a assinarem o TCLE 

no mês de junho, após a reunião de pais, individualmente na sala de planejamento da escola, 

reservada pela professora responsável pelo projeto, onde receberam todas as orientações e 

sanaram suas dúvidas.  

Os participantes da pesquisa deveriam cumprir alguns requisitos, como por 

exemplo: os docentes deveriam estar contratados pelo Governo do Estado do Ceará no cargo 

de Professor de Biologia no ano letivo de 2018 e fazerem parte do quadro de funcionários da 

escola, sendo cadastrados no SIGE escola e os discentes deveriam estar devidamente 

matriculados no segundo ano do Ensino Médio, pois o conteúdo de imunologia constava no 

livro didático adotado pela escola para essa série. 

 

3.4 MÉTODO UTILIZADO 

 

3.4.1 Caracterização dos livros didáticos do Ensino Médio 

 

Para esta etapa, foram analisadas nove coleções de livros didáticos de Biologia do 

Ensino Médio, disponibilizadas na edição 2018 do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD).  

Inicialmente foram realizados levantamentos de como os livros de Biologia 

abordam o conteúdo de Imunologia, de sua complexidade e interdisciplinaridade. Também 

foram analisados os exercícios, as atividades práticas, os textos complementares e o manual 

do professor, como também um levantamento sobre a ligação que o livro agrega com a ciência, 

saúde e tecnologia. (Ver roteiro para análise dos livros didáticos em APÊNDICE 1) 

 

3.4.2 Levantamento de exercícios de fixação e questões do ENEM 

 

Para a realização desta etapa, foram selecionados exercícios com o conteúdo de 

Imunologia, veiculados nos livros didáticos e nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), do período 2009 a 2018, disponíveis no site infoEnem -  link disponível em, 

https://www.infoenem.com.br/provas-anteriores/, e produzida uma apostila (APÊNDICE 2), 

sendo incluída no software educacional, com o intuito dos discentes exercitarem e se 

familiarizarem com o tipo de avaliação que serão submetidos para ingressarem no ensino 

superior. 

 

https://www.infoenem.com.br/provas-anteriores/
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3.4.3 Seleção dos conteúdos de Imunologia Básica 

 

Foram selecionados conteúdos de Imunologia Básica e montada uma apostila 

(APÊNDICE 3), para ser incluída no software educacional. Conteúdo esse, que deveria estar 

disponível nos livros didáticos do Ensino Médio para o público em geral. 

 

3.4.4 Construção do software educacional IMUNOEDUCAÇÃO 

 

Todo material didático produzido, durante o desenvolvimento da pesquisa, foi 

compilado e utilizado como um dos pilares para a construção do software educacional.  O 

software é um aplicativo chamado IMUNOEDUCAÇÃO, desenvolvido como metodologia 

diferenciada para se trabalhar no Ensino Médio o assunto de Imunologia.  

Este aplicativo foi construído com auxílio do desenvolvedor Augusto Monteiro, 

utilizando a tecnologia CORDOVA, na linguagem de programação JAVASCRIPT, HTML E 

CSS, com ícones licenciados pela licença aberta CC. 

 

3.4.5 Instalação e utilização do software educacional IMUNOEDUCAÇÃO 

 

O aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO foi instalado nos 42 tablets escolares, com a 

ajuda do Professor Félix Mariano, responsável pelo laboratório de informática da escola 

CEMER.  

Sua instalação é rápida e simples, seguido os seguintes passos (FIGURA 1): 

a) Acessar o link: http://bit.ly/leilaimunoeducacao; 

b) Na página seguinte, o driver informará sobre a permissão para ser instalado. Clicar em 

configurações; 

c) Na página do driver clicar/ativar em “permitir desta fonte”; 

d) Para finalizar, na página IMUNOEDUCAÇÃO, clicar em instalar.  

Após sua instalação o aplicativo estará pronto para o uso. Os tablets foram 

disponibilizados para alunos e professores participantes da pesquisa, onde realizaram análises 

e a avaliação do aplicativo.    

Com uma interface acessível, atrativa e dinâmica, IMUNOEDUCAÇÃO é uma 

ferramenta educacional desenvolvida para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem em 

Imunologia. 
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FIGURA 1 - Passo a passo para instalação do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO  

a) Tela indicativa de download do aplicativo; b) Tela de segurança do smartphone solicitando liberação para 

execução do arquivo; c) Tela que libera a instalação do aplicativo; d) Tela final para instalação do aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do autor   

 

3.4.6 Aplicação de questionários 

 

Aplicou-se um questionário aos docentes com a finalidade de avaliar o ensino de 

Imunologia na Educação Básica (Ver questionário em APÊNDICE 4). Também foi aplicado 

um questionário aos discentes da escola no início da pesquisa para ser analisado o nível de 

conhecimento sobre Imunologia (Ver questionário em APÊNDICE 5). No final de todo o 

processo, foi realizado um novo questionário aos discentes com o intuito de analisar o 

aprendizado após a utilização do software como ferramenta educacional, avaliando sua 

aplicabilidade (Ver questionários em APÊNDICE 6). 

O questionário para o docente constou de 20 questões subjetivas sobre como é 

visto o estudo de Imunologia no Ensino Básico, e para os discentes dois questionários com 10 

questões cada, sendo aplicado um no início e outro no final da pesquisa, sobre o estudo de 

Imunologia. Apesar dos questionários dos discentes serem objetivos, demandavam um tempo 

considerado de raciocínio e reflexão, então para ambos, os alunos participaram da coleta em 

horário que não compreendesse o das aulas de suas disciplinas, não os prejudicando com perda 

de conteúdo curricular. Para manter o sigilo total dos questionários, os participantes foram 

levados a sala de planejamento da escola, reservado pela responsável do projeto, 

individualmente.  

Para a realização de todo o processo, os mesmos foram convidados diretamente 

em sala de aula (discentes) de maneira expositiva e na sala de planejamento (docentes), no 
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horário do planejamento coletivo, pelo responsável da pesquisa, que enfatizou a relevância do 

estudo durante a explanação do projeto de pesquisa, sanando todas as dúvidas que surgiram. 

Em hipótese alguma os instrumentos de pesquisa foram identificados por nomes, apenas 

números de forma aleatória e após a abordagem foram arquivados em um armário fechado 

para manter o sigilo de suas respostas.  

 

3.4.7 Período de guarda dos dados coletados 

 

Após a coleta de resultados de todos os questionários dos professores de Biologia 

e alunos da escola CEMER, os dados foram colocados em planilhas no Excel para facilitar a 

construção de tabelas e gráficos com os valores obtidos.  

Todos os dados adquiridos com a realização do estudo foram armazenados em 

pen-drive e CD-ROM, juntamente com todo o material impresso, em caixa-arquivo aposta em 

armário dentro da sala da professora orientadora Dra. Dayseanne Falcão, na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte - UERN.  

Foi garantida a confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações 

coletadas, e a divulgação dos resultados foi feita de forma a não identificar os participantes e 

o responsável. O material será mantido em sigilo por um período de 05 (cinco) anos após 

conclusão do estudo para possíveis questionamentos das partes interessadas. 

  



37 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS DE BIOLOGIA NO ENSINO 

MÉDIO  

 

O diagnóstico dos livros didáticos teve início com uma fase exploratória na qual 

foram analisadas nove coleções didáticas de Ensino Médio (TABELA 1), disponibilizadas na 

edição 2018 do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). O roteiro para análise dos 

livros didáticos foi construído tendo por base o esquema utilizado no trabalho de Silva, 2014.  

 

TABELA 1 - Lista dos livros didáticos analisados disponibilizados na edição 2018 do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

Nome da obra Editora Autor Ano da edição 

Biologia Moderna Moderna Amabis; Martho 2016 

Biologia Hoje Ática Sergio Linhares; Fernando G.; Helena 

Pacca 

2016 

Bio Saraiva Sônia Lopes; Sergio Rosso 2016 

# Contato – Biologia Quinteto Marcela Ogo; Leandro Godoy 2016 

Biologia – O ser humano, 

Genética e Evolução 

AJS Vivian L. Mendonça 2016 

Ser Protagonista SM André Catani et. al. 2016 

Conexões com a Biologia Moderna Miguel Thompson; Eloci Peres 2016 

Biologia – Unidade e 

diversidade 

FTD José Arnaldo Favaretto 2016 

Biologia Saraiva César; Sezar; Caldini 2016 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após a identificação das nove coleções, detalhando o nome da obra, editora, nome 

do autor e ano da edição, foi realizada a caracterização (TABELA 2) de cada livro didático, 

seguindo o roteiro elaborado. Para uma melhor compreensão a caracterização foi realizada 

seguindo os seguintes questionamentos: 

A – O livro didático apresenta o conteúdo de Imunologia? ; 

B – O livro didático aborda o conteúdo de Imunologia em um capítulo independente? ; 

C – A abordagem do conteúdo de Imunologia é resumida? ; 
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D – O livro didático propõe exercícios de fixação em Imunologia? ; 

E – O livro didático propõe atividade prática em imunologia? ; 

F – O livro didático propõe texto complementar no conteúdo de Imunologia? ; 

G – O livro didático propõe indicações de leitura/vídeos no manual do professor? ; 

H – O livro didático possui uma abordagem interdisciplinar? 

I - O livro didático agrega ciência, saúde e tecnologia? . 

Como respostas foi atribuído o seguinte critério: 

SIM: ٧ 

NÃO:  ̶ 

 

 TABELA 2 - Caracterização dos livros didáticos disponibilizados na edição 

2018 do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

Nome da obra A B C D E F G H I 

1 - Biologia Moderna 

 ٧ ٧ ٧ ٧ ̶ ٧ ٧ ̶ ٧ 

2 - Biologia Hoje 

 ٧ ٧ ̶ ̶ ̶ ٧ ٧ ̶ ٧ 

3 – Bio 

 ٧ ٧ ̶ ̶ ̶ ٧ ٧ ̶ ٧ 

4 - # Contato – Biologia 

 ٧ ٧ ̶ ̶ ̶ ٧ ٧ ̶ ٧ 

5 - Biologia – O ser humano, 

Genética e Evolução 

 

٧ ٧ ̶ ̶ ̶ ٧ ٧ ̶ ٧ 

6 - Ser Protagonista  ̶ * * * * * * * * 

7 - Conexões com a Biologia 

 ٧ ٧ ̶ ٧  ̶ ٧ ٧ ٧ ٧ 

8 - Biologia – Unidade e 

diversidade 

 

٧ ٧ ̶ ٧  ̶ ٧ ٧ ٧ ٧ 

9 – Biologia 

 ٧ ٧ ٧ ٧  ̶ ٧ ٧ ٧ ٧ 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

* No Livro Didático “Ser Protagonista” (André Catani et. al., 2016) o sistema imunológico não foi contemplado 

em seus conteúdos, o que inviabiliza qualquer outra análise a qual se proponha a investigar esse estudo, já que o 

objetivo é tratar do sistema imunológico. 

 

A maioria dos livros didáticos de Biologia do Ensino Médio, disponibilizados na 

edição 2018 do PNLD, colocam em segundo plano o sistema imunológico, apesar de sua 

importância. A abordagem, de forma concisa, geralmente ocorre associando o assunto ao 
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sistema circulatório ou linfático. Com uma linguagem objetiva e clara, permitem uma relativa 

interdisciplinaridade, agregando os temas saúde, ciência e tecnologia, porém sem 

aprofundamentos mais amplos e contextualizados. Possuem poucas imagens e gráficos, com 

exercícios insuficientes e pouca leitura complementar, não propondo atividades práticas. Os 

livros didáticos com o passar dos anos estão cada vez mais resumidos (SILVA et al., 2016). 

Mesmo possuindo um capítulo destinado somente para o sistema imunológico, em 

apenas três coleções de livros didáticos analisados, seu conteúdo é apresentado de forma 

sucinta, não propondo atividades práticas e com poucos textos complementares. Como nas 

outras coleções, apresentam uma linguagem clara, objetiva e dialógica, havendo 

interdisciplinaridade e correlação com a tecnologia. No manual do professor apresentam 

algumas indicações de leitura e propostas de recursos da web, mostrando preocupação com a 

formação do educando.  

De acordo com uma análise qualitativa realizada por Massabni (2000), dos 

conteúdos de 10 livros didáticos de Biologia mais utilizados nas escolas públicas com Ensino 

Médio de Araraquara - SP, foi constatado que o livro didático é a ferramenta mais utilizada 

em sala de aula, porém necessita de mudanças, pois o conteúdo referente ao sistema imunitário 

encontra-se fragmentado e pouco contribui para uma aprendizagem significativa. Também 

mostrou que é imprescindível modificar os numerosos conceitos e classificações, renovando 

de forma clara e objetiva definições básicas e proporcionando uma construção do 

conhecimento de forma adequada e atualizada. No estudo de Pérez de Eulate et. al. (1999), 

destaca-se a importância da utilização de imagens para a aprendizagem, ressaltando a distância 

entre ciências e o livro didático, estes, com ausência de informações relevantes e deficiências 

gráficas.  

 

4.2 SOFTWARE EDUCACIONAL: APLICATIVO IMUNOEDUCAÇÃO 

 

Atualmente é comum ver alunos usarem, além de livros e cadernos, novas 

tecnologias como instrumentos para auxiliarem o processo de aprendizagem. São várias suas 

vantagens, pois permitem, entre outras, ampliar as possibilidades de ensino sem substituir a 

sala de aula. Seguindo esse pensamento, foi desenvolvido um software educacional de nome 

IMUNOEDUCAÇÃO, para se trabalhar Imunologia na Educação Básica.  

O aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO após instalado, aparece na tela dos tablets, 

celulares, com um ícone do desenho de um microrganismo e seu nome (FIGURA 2).  
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FIGURA 2 - Ícone do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do autor 

 

Ao clicar no ícone do aplicativo, este irá mostrar uma tela com todas as opções 

que oferece (FIGURA 3).  

IMUNOEDUCAÇÃO é composto por: 

1. Apresentação 

2. Conteúdo 

3. Curiosidades 

4. Você Sabia? 

5. Exercícios 

6. Glossário 

7. IMUNODIVERSÃO

 

FIGURA 3 - Tela inicial do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO, ilustrando suas opções 

didáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do autor   
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A apresentação do aplicativo (APÊNDICE 7) consta, que este foi desenvolvido 

como produto final para conclusão do Mestrado ProfBio – UERN, sob orientação da 

Professora Dra. Dayseanne Falcão, da Professora Coorientadora Dra. Regina Marques e pela 

Mestra do Programa de Mestrado Profissional no Ensino de Biologia Leila Cristina Lopes 

Lima, com o auxílio do desenvolvedor Augusto Monteiro (FIGURA 4). O projeto recebeu 

apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil 

(CAPES) - Código de Financiamento 001. 

 

FIGURA 4 - Tela de apresentação do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do autor  

 

Os conteúdos (FIGURA 5) apresentam-se disponíveis de forma atrativa, clara, 

didática e com imagens, sendo sequenciada na seguinte ordem:  

1. Imunologia;  

2. Sistema Imunológico: células e suas funções;  

3. Órgãos do Sistema Imunológico;  

4. Imunidade inata e Imunidade adquirida;  

5. Tipos de imunidades adquiridas: imunidade humoral e imunidade celular;  

6. Imunização: Ativa e Passiva;  

7. Memória Imunológica;  

8. Distúrbios do sistema imunológico:  

8.1 Doença autoimune;  

8.2 Doença decorrente de imunodeficiência;  

8.3 Reação alérgica. 

Referências.  
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FIGURA 5 - Conteúdo do aplicativo 
a) Conteúdos apresentados pelo aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO; b) Descrição do conteúdo “1. Imunologia”; c) 

Descrição do conteúdo “3. Órgãos do Sistema Imunológico”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do autor 

 

O aplicativo também consta de um menu “Curiosidades” (FIGURA 6), onde 

destaca-se perguntas como: De onde surgiu o termo imunidade?, Por que sentimos frio quando 

estamos com febre?, O beijo na boca pode transmitir doença?, Como o vírus do HIV age no 

organismo?, Por que sentimos alergias?, O que é Imunoterapia?, Como originam-se as células 

do sistema Imunológico?”. Todas as curiosidades foram retiradas de sites como: Instituto 

Biomédico, Mundo Estranho, Saúde, Redação Terra com informações do Ministério da Saúde 

e da ONU, American Cancer Society, LiveScience, entre outros. 

 

FIGURA 6 - Menu “CURIOSIDADES” 
a) Descrição das perguntas do menu Curiosidades; b) Resposta da pergunta “De onde surgiu o termo 

imunidade?”; c) Resposta da pergunta “O que é Imunoterapia?”. 

 

Fonte: Imagem do autor  

https://www.livescience.com/40712-immune-system-surprising-facts.html
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A face seguinte do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO é o menu “Você sabia?” 

(FIGURA 7), onde é destaque outras dez afirmativas interessantes sobre o Sistema 

Imunológico. As afirmativas tiveram como fonte LiveScience, entre outros. 

 

FIGURA 7 - Menu “Você Sabia?” 
a) Descrição das dez afirmativas do menu “Você Sabia?”; b) Descrição da afirmativa “Limpeza em excesso pode 

inibir o funcionamento do sistema imunológico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do autor 

 

Outra face do aplicativo são os “Exercícios” (FIGURA 8), que constam com 

questões de ENEM e vestibulares. As questões de Enem foram retiradas das provas dos anos 

de 2009 a 2018 e as questões de vestibulares foram retiradas dos livros didáticos analisados. 

Ao todo são 31 questões, sendo 19 questões de Enem e 12 de vestibulares diversos. 

 

FIGURA 8 – Exercícios do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO 
Questões de ENEM e vestibulares. a) e b) ilustração das questões de Enem no aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do autor 

https://www.livescience.com/40712-immune-system-surprising-facts.html
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Para responder as questões deve-se clicar em uma resposta, caso seja a correta ele 

passa automaticamente para a questão seguinte, caso a resposta esteja errada, ele mostra a 

correta para depois seguir para a próxima questão.  

O aplicativo também apresenta um glossário (APÊNDICE 8) com vários conceitos 

e definições utilizados em Imunologia (FIGURA 9). 

 

FIGURA 9 – Glossário do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO 
a) Alguns conceitos existentes no glossário. b) Definição do conceito de anticorpo encontrada no glossário. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do autor   

 

Para finalizar, destaca-se um jogo interativo chamado IMUNODIVERSÃO 

(FIGURA 10), com questões baseadas no conteúdo de Imunologia Básica.  

Ao clicar em IMUNODIVERSÃO, abrirá uma janela para colocar, caso queira, o 

nome do participante e clicar em OK, caso não queira colocar o nome do participante deve-se 

apenas clicar em “OK” e o jogo iniciará. As perguntas aparecerão com três vidas cada, 

representadas pelo coração. A cada acerto que o participante obtiver, ganhará um legal e a 

cada erro perde um coração (vida). No final de todas as vidas aparecerá uma tela de game over 

e os cinco melhores resultados no jogo.  

Os jogos são considerados ferramentas inovadoras e potencialmente eficazes no 

processo de ensino-aprendizagem, pois os alunos participam de modo espontâneo e não 

precisam se preocupar com os erros contribuindo assim para a qualidade das respostas e a 

facilidade na compreensão do conteúdo (BARROS et al., 2016).  

 

 



45 

 

 

FIGURA 10 - Jogo IMUNODIVERSÃO  
a) Tela inicial para ser inserido o nome do participante; b), c) e d) Telas do jogo mostrando a pergunta, a 

quantidade de vitórias representada pela mão com o “legal” e o número de vidas representado pelo coração; e) 

Tela final do jogo, game over, quando acaba o número de vidas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do autor   

 

Atualmente existe um novo modelo de sociedade, modificado pelo uso de 

tecnologias de informação e comunicação, que integram o cotidiano de tal forma que parece 

difícil imaginar a vida sem elas (KENSKI, 2003). A atual tecnologia impulsiona o 

desenvolvimento de novos aplicativos voltados para a educação, assim a utilização desses 

dispositivos na educação é um elemento inovador em todas as áreas, potencializando 

mudanças nos processos de ensino e aprendizagem (NICHELE; SCHLEMMER, 2014).  

Diversos aplicativos destinados à educação estão disponíveis na internet 

atualmente. Particularmente na área de Imunologia, esses aplicativos podem auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem, facilitando a compreensão de conteúdos e atingindo o 

objetivo pedagógico proposto pelo docente. A seleção de um aplicativo não é uma tarefa 

simples, mas essa avaliação deve ser realizada pelo professor, pois é fundamental considerar 

os propósitos educacionais a serem alcançados.  

Através de um levantamento realizado no Google Play, foram encontrados alguns 

aplicativos educacionais gratuitos, voltados para o conteúdo de Imunologia (TABELA 3), 

envolvendo atividades com características interativas, apresentando interface atrativa, 

mobilidade e desenvolvendo o protagonismo. A inovação no uso de aplicações educacionais 

em dispositivos móveis deve estar associada ao desenvolvimento da aprendizagem dos alunos 

e ligada às concepções e práticas que o professor possui e professa (GIRAFFA, 2013). 
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TABELA 3 - Descrição dos aplicativos encontrados na Play Store que trabalham o 

conteúdo de Imunologia Básica 

Nome do aplicativo Descrição 

IMUNO RUSH  

Manifesto Game Studio 
Jogo atrativo e com interface lúdica. Apresenta uma sequência 

de fases que ocorrem a proteção e destruição de células que 

causam infecções. 

CURSO DE IMUNOLOGIA  

Aplus 
Aplicativo com aulas em vídeos. Possui um quiz, mas não está 

disponível. 
SISTEMA IMUNOLÓGICO 

Kirill Sidorov 

 

Aplicativo com conteúdo com imagens e um glossário. Não 

possui jogos ou quiz. 

IMUNO – T 

Holofarm 

 

Aplicativo que apresenta um jogo em inglês. 

IMUNOLOGIA 

Tortoisec.Inc 

 

Aplicativo que apresenta um quiz em inglês. 

SISTEMA IMUNOLÓGICO 

Helpful Books 

 

Aplicativo com conteúdo com imagens e glossário. Dinâmico 

e com várias ferramentas. 

IMUNOLOGIA 

Anastore 

 

Aplicativo em inglês, composto por slides sobre Imunologia. 

Todos os passos do aplicativo é redimensionado para o Slide 

Share. 
IMMUNOLOGIA Qcm 

Hadjete Eugene 
Aplicativo em inglês e espanhol. É um quiz, onde o diferencial 

é que os participantes podem contribuir com perguntas e 

respostas. 
IMMUNE SYSTEM 

Wiki kids Limited 

 

Aplicativo em inglês com conteúdos e imagens. 

Fonte: Google Play – Play Store 

 

Os aplicativos pesquisados são instrumentos pedagógicos que utilizam, 

geralmente, uma ou duas das seguintes ferramentas: jogos, exercícios, quiz, glossários e 

conteúdos com imagens, como por exemplo: o IMUNO RUSH é um instrumento apenas no 

formato de jogo, já o aplicativo IMUNOLOGIA apresenta-se na forma de quiz. O diferencial 

do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO, é que este possui várias ferramentas inclusas, como 

exercícios, jogos, glossário, curiosidades, conteúdos com imagens, assim tendo uma 

diversidade de opções, com uma interface atrativa, dinâmica e de fácil manuseio.  

Essa nova era tecnológica requer uma educação formal que reconsidere a forma 

de entender o ensino, valorizando práticas e aprendizagens que ocorrem dentro e fora do 

ambiente escolar, e que amplie os seus horizontes em termos dos recursos que podem 

contribuir para os desafios atuais (LOBATO; PEDRO, 2012). Os dispositivos móveis podem 
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contribuir para mudar o paradigma da sala de aula tradicional, favorecendo uma aprendizagem 

mais personalizada (GRANT; BASYE, 2014). 

 

4.3 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS PROFESSORES DE 

BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA CEMER 

 

Participaram da pesquisa 04 (quatro) docentes de Biologia do Colégio Estadual 

Maria Emília Rabelo - CEMER, onde foram convidados a conhecer e manusear o aplicativo 

IMUNOEDUCAÇÃO e a responder um questionário que apresentava questões sobre o perfil 

do professor, o estudo de Imunologia no Ensino Básico e a funcionalidade do aplicativo 

IMUNOEDUCAÇÃO. 

 

4.3.1 Abordagem dos docentes sobre seu conhecimento em Imunologia 

 

Os docentes descreveram seu conhecimento sobre Imunologia utilizando 

expressões como: “conhecimento básico”, “precário”, “conhecimento trabalhado 

superficialmente durante a formação”, ilustrando uma visão de possível fragilidade de 

aprofundamento de conhecimento em relação ao conteúdo discutido. Algumas das 

dificuldades no ensino ocorrem devido às deficiências que os próprios professores apresentam 

em trabalhar os conteúdos, refletindo na má compreensão dos alunos, utilizar materiais 

potencialmente interessantes tem como consequência uma maior contribuição para a 

aprendizagem significativa dos discentes e a redução das dificuldades de aprendizagem 

existentes (ARAÚJO; PEDROSA, 2014, p. 308). 

Os docentes afirmaram que o estudo em imunologia é extremamente importante, 

pois além de tratar, entre outras coisas, da defesa do organismo é cobrado com frequência nos 

exames do ENEM, como mostra os seguintes trechos: “Com certeza é muito importante o 

estudo de imunologia, pois entendemos como funciona nosso corpo, a presença de antígenos 

e logicamente sua eficiência, neutralizando, metabolizando e eliminando”, “Imunologia é 

cobrada no ENEM com frequência, relacionando em muitas questões imunidade passiva e 

ativa”.  

Também afirmaram que é um conteúdo presente no dia a dia do aluno, que 

desperta curiosidade, mesmo não sendo contemplado totalmente em sala de aula: “O estudo 

de imunologia é importante, pois mesmo não sendo o conteúdo das aulas, dentro de outros 

assuntos os alunos nos questionam sobre temas que necessitam de conhecimento de 
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imunologia”. Os resultados do estudo de Delizoicov, Goedert e Rosa (2003), também 

apontam fragilidades nos cursos de formação de professores, uma vez que deixam evidente 

que há uma dicotomia entre a formação e a prática escolar. 

 

4.3.2 Análise dos docentes em relação ao ensino de Imunologia na educação básica atual  

 

Os docentes foram unanimes em dizer que o ensino atual de Imunologia possui 

problemas, pois não é bem trabalhado em sala de aula, conforme ilustrado nas transcrições a 

seguir: “O conteúdo de Imunologia é trabalhado superficialmente em sala”, “Esse conteúdo 

não é abordado na educação básica, portanto considero muito precário ou inexistente”. A 

formação exclusivamente teórica e com pouca qualidade de informação resulta na falta de 

explicações e na dificuldade em estabelecer relações entre a realidade do cotidiano do discente 

e o conhecimento adquirido (LORETO; SEPEL, 2006).  

Para os docentes o livro didático trata superficialmente o conteúdo e na maioria 

das vezes o aborda dentro de outros assuntos, como por exemplo no sistema circulatório. Os 

livros didáticos são “falhos”, pois trabalham precariamente as definições do Sistema 

Imunológico, descuidando de outros componentes (MASSABNI; ARRUDA, 1999). Como o 

conteúdo é sucinto, geralmente relacionado à imunização passiva e ativa, segundo os 

participantes da pesquisa, o tempo disponível para se trabalhar em sala é suficiente. “O tempo 

disponível em sala é suficiente, já que o conteúdo não é aprofundado”. Para os docentes, caso 

o conteúdo fosse trabalhado de forma mais aprofundada e contextualizada, além do tempo não 

ser suficiente, os alunos também apresentariam maiores questionamentos. A carga horária 

escolar limitada não consegue alcançar a necessidade real de se aprender Biologia, então o 

que a maioria dos professores decide é fazer ainda mais resumo do conteúdo (SILVA et al., 

2016).  

Os docentes descreveram que são inúmeras as dificuldades de se trabalhar 

imunologia em sala de aula, mas destacaram a falta de novas metodologias de ensino voltados 

para as TDICs, pois estas fazem parte do dia a dia do aluno, assim o conteúdo seria melhor 

assimilado, contribuindo para uma aprendizagem significativa. Para tanto, utilizaram 

expressões como: “falta de material didático audiovisual”, “falta de materiais didáticos 

tecnológicos para facilitar a compreensão”, entre outros. De acordo com o trabalho de Franco 

e Lopes (2004), difundir o conhecimento e o uso das novas tecnologias em ambientes de 

ensino-aprendizagem pode contribuir efetivamente para transformar a educação, ampliar a 

comunicação entre a comunidade escolar.  
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4.3.3 Análise dos docentes em relação ao uso de novas metodologias no ensino de 

Imunologia nas aulas de Biologia da escola CEMER 

 

Os professores de Biologia que participaram da pesquisa afirmaram que as aulas 

tradicionais pouco contribuem para a aprendizagem: “As aulas tradicionais não contribuem 

muito, pois o assunto é muito específico na área”, “Creio que contribui um pouco, mas em 

determinados momentos é importante introduzir tecnologias”. Os docentes também 

enfatizaram que as novas metodologias corroboram de forma efetiva no ensino-aprendizagem, 

pois tornam as aulas mais dinâmicas, interessantes e aproximam os alunos à sua realidade: 

“Metodologias diversificadas contribuem para o melhor aprendizado, principalmente com 

situações contextualizadas”, “Novas metodologias tecnológicas aproximam os alunos da 

realidade e aplicação desse conteúdo”.  

De acordo com os docentes, a escola CEMER possui bons recursos didáticos para 

o ensino, como por exemplo, datashow, computadores, notebooks, tablets, além de possuir 

biblioteca, laboratório de ciências e laboratório de informática. Apesar disso, as aulas de 

Imunologia se restringem geralmente ao livro didático e a slides, pois para esse conteúdo 

faltam recursos que auxiliem a prática pedagógica. No entanto, nas respostas dos docentes, 

eles citam como forma de amenizar as dificuldades no ensino de Imunologia, a utilidade 

desses equipamentos tecnológicos associados à novas estratégias de ensino, como “jogos” e 

“aplicativos”. A buscar por inovações, tornando os conteúdos chatos e tradicionais mais 

atrativos para os discentes, supera muitas dificuldades apresentadas na educação (SILVA et 

al., 2016).  

 

4.3.4 Análise do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO pelos docentes da escola CEMER 

 

Os docentes declararam que o aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO é “bastante 

interessante”. Ele pode e deve contribuir para melhorar a aprendizagem de forma interativa, 

didática e voltada para a prática diária, como mostra no trecho: “É um recurso que demonstra 

a evolução e contextualização do conteúdo, a fim de envolver os alunos e dinamizar as 

aulas.”, “Aplicativo bastante interessante, que pode e deve contribuir de forma interativa 

para uma aprendizagem significativa em imunologia.”. É uma nova metodologia que auxilia 

na fixação do conteúdo, de fácil manuseio, com uma linguagem acessível e atrativo tanto para 

professores como para alunos: “Muito boa a ferramenta, ajudando na fixação do conteúdo”, 
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“Ele é um guia rápido, que fornece informações de forma didática e voltada para a prática 

diária”, “nenhuma dificuldade para manusear o aplicativo”.  

De acordo com a pesquisa, a maior dificuldade imposta para o uso do aplicativo é 

a fragilidade no conhecimento do conteúdo por parte dos docentes, pois todos participantes 

afirmaram que tiveram uma formação precária em relação ao conteúdo de Imunologia e a 

disponibilidade de pouco conteúdo veiculado nos livros didáticos adotados. Uma sugestão 

dada para melhorar o aplicativo é a inclusão de mais imagens aos conteúdos. A importância 

do uso de ferramentas tecnológicas, também é evidenciado a partir da análise do trabalho de 

Almeida (2000), mostrando que tecnologia e aprendizagem unem-se para produzir novos 

conhecimentos, permitindo à escola acesso a metodologias inovadoras, aproximando o mundo 

escolar à realidade do docente. 

 

4.4 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO DA ESCOLA CEMER 

 

4.4.1 Análise e resultados da aplicação do QUESTIONÁRIO 1 

 

Após uma aula tradicional (FIGURA 11), com explanação do conteúdo de 

Imunologia utilizando apenas a lousa e o livro didático, Biologia Moderna de Amabis & 

Martho (2016), foi aplicado um questionário sobre o estudo e conhecimento em Imunologia 

às turmas de segundo ano da Escola CEMER (FIGURA 12). 

 

Fonte: Imagem do autor 

 

FIGURA 11 - Aula tradicional de imunologia, utilizando o livro e a lousa, ministrada 

aos alunos da Escola CEMER no ano de 2018 
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Fonte: Imagem do autor 

 

De acordo com os resultados obtidos, para a maioria dos alunos (98% dos 

participantes) já ouviram falar ou estudaram sobre Imunologia, consideraram seu estudo 

difícil (72% dos alunos) e seus muitos conceitos não são fáceis de compreender (69%) 

(GRÁFICO 1). Como Paulo Freire (1996, p.32) indaga: “Por que não estabelecer uma 

“intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que 

eles têm como indivíduos?”. Na análise do trabalho de Galagovsky, Bónan e Adúriz (1998), 

foi identificado que o vocabulário usado na comunicação pedagógica é muito distante do 

vocabulário científico, tornando-se uma barreira no processo de ensino-aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

FIGURA 12 - Aplicação do questionário sobre o estudo de Imunologia aos alunos da 

escola CEMER no ano de 2018 

GRÁFICO 1 - Análise das respostas dos alunos da escola CEMER em relação ao estudo 

de Imunologia e seus conceitos 
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Para os discentes, 88% afirmaram que o estudo de imunologia é importante, mas 

não é devidamente trabalhado. Consideraram que o livro didático não trabalha o conteúdo 

com clareza (96%) e faltam ferramentas metodológicas nas aulas para facilitar a 

compreensão (93%) (GRÁFICO 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O que chamou a atenção na pesquisa foi o fato de 88% dos discentes considerarem 

o tempo de estudo pouco para o conteúdo, mesmo resumido, diferente do que fora citado pelos 

professores. Os conteúdos de Biologia por serem extensos comprometem, em partes, a 

abordagem do sistema imunológico, mesmo tendo grande importância para a sociedade e para 

a vida.  

Os alunos (97%) afirmaram que a escola CEMER possui as ferramentas 

necessárias para um aprendizado significativo, 98% destacaram a importância da utilização 

de tecnologias para aperfeiçoar o estudo e 97% confirmaram que essas ferramentas facilitam 

a aprendizagem (GRÁFICO 3). A tecnologia se faz presente na vida das pessoas em todos os 

ambientes, seja no interior de suas casas, nas ruas, nas salas de aula, onde estiverem os 

aparelhos tecnológicos direcionando as atividades, condicionando o modo de pensar, 

relacionar e agir das pessoas (PUCCI, 2003). 

 

GRÁFICO 2 - Análise das respostas dos alunos da escola CEMER em relação à 

importância do estudo de Imunologia, do livro didático, de novas ferramentas 

tecnológicas e da carga horária de ensino 
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GRÁFICO 3 - Análise das respostas dos alunos da escola CEMER em relação à 

importância do uso de tecnologias no estudo de Imunologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como forma de avaliação da aula tradicional sobre Imunologia, foi realizada um 

exercício com o auxílio do aplicativo Plickers (jogo de perguntas e respostas), para medir o 

nível de conhecimento dos alunos. Analisando o resultado do jogo Plickers, este não foi 

satisfatório, pois o número de acertos obtidos foi de 40%, mostrando não ter ocorrido uma 

aprendizagem significativa. O modelo tradicional de aula baseado apenas em lousa e livro ou 

textos avulsos não se sustenta numa sociedade na qual os sujeitos estão reinventando as formas 

de aprender/ensinar e se comunicar (DANTAS, 2018). A única sugestão feita pelos discentes 

foi a utilização de tecnologias para tornarem as aulas mais atrativas e dinâmicas. 

Com os dados obtidos, a pesquisa mostrou que as aulas tradicionais são em sua 

maioria, dissociadas do cotidiano dos alunos, o que gera uma incompreensão da matéria e o 

conteúdo acaba por se tornar abstrato. O método tradicional continua sendo o mais utilizado 

pelos sistemas de ensino, principalmente os destinados aos filhos das classes populares 

(SAVIANI, 2012). A maneira unidirecional que é lecionada uma aula tradicional, gera o 

desinteresse dos alunos e consequentemente um baixo rendimento escolar, o que gera uma 

ineficiência no ensino (KRASILCHIK, 2004). 

 

4.4.2 Análise e resultados da aplicação do QUESTIONÁRIO 2 

 

Após a aula sobre Imunologia utilizando todas as ferramentas do aplicativo 

IMUNOEDUCAÇÃO (FIGURA 13), foi realizado o questionário 2 às turmas de segundo ano 
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da escola CEMER. A professora explicou o funcionamento do aplicativo e através dele foi 

trabalhado todo o conteúdo (FIGURAS 14 e 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem do autor 

 

 

 

Fonte: Imagem do autor 

FIGURA 13 -  Aula sobre Imunologia com a utilização do aplicativo 

IMUNOEDUCAÇÃO aos alunos da escola CEMER no ano de 2018 

FIGURA 14 - Explicação do passo a passo da utilização do aplicativo 

IMUNOEDUCAÇÃO aos alunos da escola CEMER no ano de 2018 
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Fonte: Imagem do autor 

 

De acordo com a análise dos questionários, após a utilização do aplicativo 

IMUNOEDUCAÇÃO (GRÁFICO 4), para a maioria dos alunos (97%), o estudo em 

Imunologia é importante para o seu dia a dia, mostrando um crescimento de 9% (88% para 

97%) do primeiro questionário para o segundo questionário, ao responderem a mesma 

pergunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

FIGURA 15 - Utilização do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO na aula de Imunologia 

pelos alunos da escola CEMER no ano de 2018 

GRÁFICO 4 - Análise das respostas dos alunos da escola CEMER em relação à 

importância do estudo de Imunologia 
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Destacaram na pesquisa, a necessidade da utilização de metodologias tecnológicas 

como ferramentas essenciais para a aprendizagem. Afirmaram (94%) que o uso de tecnologias 

torna mais fácil a compreensão do conteúdo em Imunologia (GRÁFICO 5). A tecnologia faz 

parte de nossas vidas e está presente, em toda parte (BRITO, 2009). Portanto, o educador deve 

inserir-se nesse processo, pois “o acesso às novas tecnologias deve ocorrer de forma gradativa, 

onde o professor possibilite ao aluno inserção às novas tecnologias e, ao mesmo tempo, ir 

adquirindo conhecimento na sociedade da informação” (SILVA, 2010, p.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando o aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO, 94% dos alunos salientaram que 

este possui uma interface agradável, atraente e lúdica, 97% não sentiram dificuldade no seu 

manuseio, 93% consideraram o conteúdo de fácil compreensão e 95% afirmaram que com a 

utilização do aplicativo os objetivos propostos para a aula foram atingidos (GRÁFICO 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

GRÁFICO 5 - Análise das respostas dos alunos da escola CEMER em relação à 

utilização de metodologias tecnológicas como facilitadoras na aprendizagem de 

Imunologia 

GRÁFICO 6 - Análise das respostas dos alunos da escola CEMER sobre o aplicativo 

IMUNOEDUCAÇÃO 
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O aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO, foi considerado por 99% dos participantes 

como uma estratégia criativa, que apresenta didaticamente o conteúdo estudado e contribui 

significativamente para a aprendizagem. Reiteraram a importância da utilização de 

tecnologias para aperfeiçoar o estudo, declarando que o aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO deve 

ser utilizado nas aulas de Imunologia (GRÁFICO 7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com a análise do trabalho de Brito e Purificação (2011), as tecnologias 

interferem no cotidiano, envolvendo a democratização do acesso ao conhecimento, sendo 

relevante para a educação. As tecnologias digitais de informação e comunicação fazem parte 

do universo dos docentes, logo a escola deve se aprimorar para promover uma didática mais 

condizente com a realidade. A pesquisa de Fialho (2013), também confirma que os jogos com 

finalidades pedagógicas mostram a sua relevância, pois proporcionam situações de ensino-

aprendizagem e aumentam a construção do conhecimento, introduzindo atividades lúdicas e 

prazerosas, potencializando a capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora. 

Analisando o resultado do aplicativo Plickers, utilizado no final da aula nas turmas 

do segundo ano da escola CEMER, como forma avaliativa, o resultado foi satisfatório, 

obtendo 80% de acertos, mostrando ter ocorrido uma aprendizagem significativa. 

Corroborando com esta pesquisa, Oliveira (2015) mostra em seu trabalho que 75% dos alunos 

pesquisados do Ensino Médio da rede pública do município de Patos-PB, também preferem 

aulas com equipamentos tecnológicos, pois tornam o ensino atrativo e de fácil aprendizagem.  

GRÁFICO 7 - Análise das respostas dos alunos da escola CEMER sobre a 

aplicabilidade do IMUNOEDUCAÇÃO e sua contribuição 
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Com a análise completa, ficou comprovada a contribuição e a relevância do 

aplicativo android IMUNOEDUCAÇÃO no processo ensino-aprendizagem. Os jogos são 

elementos motivadores e facilitadores do processo de ensino e aprendizagem de conceitos 

científicos, estes conduzem os alunos ao raciocínio, à reflexão, ao pensamento e, 

consequentemente, à (re)construção do seu conhecimento (SANTANA, 2008). Os discentes 

da escola CEMER fizeram poucas sugestões para melhoria do aplicativo 

IMUNOEDUCAÇÃO e das aulas, entre elas, podemos citar o aumento da letra dos textos do 

aplicativo e do número de aulas destinadas ao ensino em Imunologia na disciplina de Biologia.  

As transformações na sociedade levaram à tomada de consciência da importância 

de incorporar novas ferramentas e tecnologias digitais à prática pedagógica. É fundamental a 

utilização das tecnologias no ambiente escolar, pois esse é um local para a construção do 

conhecimento, para a socialização do saber, um local de discussão, de troca de experiências e 

desenvolvimento de uma nova sociedade (MAINART; SANTOS, 2010).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desta pesquisa conclui-se que o uso de tecnologias contribui 

positivamente para o processo ensino-aprendizagem, pois muitas vezes o único meio que se 

tem para estudar Imunologia na escola é o livro didático. De acordo com a análise dos livros 

didáticos de Biologia, fornecidas pelo PNLD 2018, apesar de sua importância e influência na 

educação, essa ferramenta possui problemas. Sua abordagem é resumida, pouco 

contextualizada e sem atividades práticas para o ensino de Imunologia, pouco estimulando o 

aluno a ter uma participação ativa no processo de ensino-aprendizagem. 

A importância do ensino de Imunologia fica evidenciada tanto pelos docentes 

quanto pelos discentes, mas seu ensino perpassa por várias problemáticas.  Apesar da escola 

CEMER possuir recursos didáticos para um bom desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem, esses não possuem estratégias voltadas para ensino de Imunologia. O docente, 

com uma formação precária e carga horária limitada, sente dificuldades na transmissão dos 

conteúdos, pois não possui ferramentas metodológicas que o auxiliem na construção de uma 

aprendizagem significativa em Imunologia, reconhecendo que, como agentes formadores, 

devem ser questionadores da sua práxis, analisando criticamente o que pode ou não ser 

modificado na sua metodologia tradicional de ensino. Os discentes, desestimulados pelos 

vários conceitos em Imunologia, que apesar de fazerem parte de sua realidade não são de fácil 

compreensão, consideram as aulas desestimulantes, sem ferramentas didáticas que facilitem 

sua aprendizagem, sendo sempre levados a um processo de ensino-aprendizagem 

condicionado, voltados à busca de respostas que não ultrapassam os limites da sala de aula. 

Tanto o educando quanto o educador, sentem a necessidade de uma aproximação com as 

tecnologias digitais de informação e comunicação, pois estas facilitam o processo de ensino-

aprendizagem. 

Com o desenvolvimento desse trabalho foi criada uma nova metodologia, o 

aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO, onde o professor pôde fazer uso dessa tecnologia como 

apoio para o desenvolvimento das aulas de Imunologia no Ensino Médio, considerando que 

esses elementos viabilizem o aprendizado de maneira diferenciada. Após a análise do 

software, os participantes apresentaram suas considerações sobre a aplicação e importância 

dessa tecnologia no ensino, descrevendo que seu uso foi satisfatório e eficaz para o processo 

ensino-aprendizagem. Reiteraram a importância da utilização de tecnologias e discorreram, 

entre outras coisas, sobre o papel do professor diante dos avanços tecnológicos. A partir dos 

resultados obtidos com essa pesquisa, é consenso por parte dos professores e alunos que o 
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aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO é dinâmico, atrativo e de fácil manuseio, e que este 

contribuiu significativamente no processo ensino, aumentando o nível de aprendizagem 

quando comparado a aula tradicional. Afirmaram que o estudo em Imunologia se tornou mais 

fácil após a utilização do IMUNOEDUCAÇÃO e que ele deve fazer parte das práticas 

metodológicas de ensino.  

A realização desse estudo permitiu por meio das análises a identificação de 

possíveis agravantes no processo de ensino-aprendizagem em Imunologia, bem como a 

criação de uma metodologia tecnológica para sanar essas dificuldades. Os resultados obtidos 

com esse trabalho contribuirão para o acervo bibliográfico do ProfBio/UERN como também 

do Colégio Estadual Maria Emília Rabelo - CEMER e poderá servir de fundamento teórico 

para qualificação do estudo em Imunologia no Ensino Básico. O aplicativo 

IMUNOEDUCAÇÃO e suas metodologias tecnológicas ficarão disponíveis para a sociedade 

via internet no blog Leila3LProfBio ou através do link: http://bit.ly/leilaimunoeducacao.  
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE 

BIOLOGIA 

 

APÊNDICE 1 – Roteiro para análise dos livros didáticos 

 

01. Livro didático analisado (Autor; Título; Volume; Série; Editora; Local; Ano): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

02. O livro didático apresenta o conteúdo de Imunologia?      

(   ) sim   (   ) não  

 

Caso sim, como o conteúdo de imunologia está sendo abordado no livro didático?  

(   ) Capítulo independente  (   ) Abordado dependente de outros sistemas     

(   ) Não está abordado           

 

03. Caso esteja abordado de maneira independente, como se dá essa abordagem?    

(  ) superficial   (  ) ampla  

 

Com relação à linguagem, o assunto é apresentado de forma:  

(  ) crítica  (  ) objetiva (  ) clara  (  ) crítico-argumentativa  (  ) concisa   (  ) simples   (  ) 

dialógica   (  ) Outra: ________________________  

 

04. Caso esteja abordado de maneira dependente, como se dá essa abordagem?    

(  ) superficial   (  ) ampla  

 

Com relação à linguagem, o assunto é apresentado de forma:  

(  ) crítica  (  ) objetiva (  ) clara  (  ) crítico-argumentativa  (  ) concisa   (  ) simples   (  ) 

dialógica   (  ) Outra: ________________________  
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05. O livro propõe exercícios para revisar o conteúdo?  (  ) sim  (  ) não 

 

06. O livro propõe atividades práticas para o conteúdo?  (  ) sim  (  ) não  

 

07. O livro apresenta textos complementares sobre o tema?  (  ) sim  (  ) não   

Em caso positivo, cite a referência sugerida: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

08. O livro possui indicações a leitura/vídeos no manual do professor?  (  ) sim   (  ) não  

Caso sim, quais? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

09. O livro tem uma abordagem interdisciplinar? (  ) sim  (  ) não   

Em caso positivo, dê exemplo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10. O livro apresenta uma preocupação com a formação do educando como um todo (cidadão, 

saúde, valores, etc)?   (  ) sim  (  ) não   

 

11. O livro agrega ciência, saúde e tecnologia? (  ) sim  (  ) não   

Em caso positivo, de que forma? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE 

BIOLOGIA 

 

APÊNDICE 2 

 

Exercícios: Questões de ENEM e vestibulares 

 

* Questões de ENEM 

 

(ENEM – 2017) Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito 

de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos 

de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias.  

Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam 

a) ativando o sistema imunológico do hospedeiro. 

b) interferindo na cascata bioquímica da inflamação. 

c) removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias 

d) combatendo as células hospedeiras das bactérias. 

e) danificando estruturas específicas da célula bacteriana. 

 

(ENEM – 2017) Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial, feita com um polímero 

gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada 

no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e 

se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. 

MOUTINHO, S. Coagulação acelerada. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. 

Acesso em: 19 fev. 2013 (adaptado). 

Qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse 

material? 

a) Filariose. 

b) Hemofilia. 

c) Aterosclerose. 

d) Doença de Chagas. 

e) Síndrome da imunodeficiência adquirida. 
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(ENEM – 2016) A Sombra do Cedro vem se encostar no Cocho. Primo Ribeiro levantou os 

ombros; começa a tremer. Com muito atraso. Mas ele tem no baço duas colmeias de bichinhos 

maldosos, que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. E assim 

nunca precisa de passar um dia sem tremer. ROSA, J. G. Sagarana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

O texto de João Guimarães Rosa descreve as manifestações das crises paroxísticas da malária 

em seu personagem. Essas se caracterizam por febre alta, calafrios, Sudorese intensa e 

tremores, com intervalos de 48 h ou 72 h, dependendo da espécie de Plasmodium. 

Essas crises periódicas ocorrem em razão da 

a) lise das hemácias, liberando merozoítos substâncias denominadas hemozoínas. 

b) invasão das hemácias por merozoítos com maturação até a forma esquizonte. 

c) reprodução assexuada dos esporozoítos no fígado do indivíduo infectado. 

d) liberação de merozoítos dos hepatócitos para a corrente sanguínea. 

e) formação de gametócitos dentro das hemácias. 

 

(ENEM – 2016) Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um rebanho bovino 

de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, 

verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. 

Para combater a doença, os veterinários devem administrar, nos bovinos contaminados, 

a) vacinas. 

b) antivirais 

c) fungicidas. 

d) vermífugos. 

e) antibióticos. 

 

(ENEM – 2016) Uma nova estratégia para o controle da dengue foi apresentada durante o 

Congresso Internacional de Medicina Tropical, no Rio de Janeiro, em 2012. O projeto traz 

uma abordagem nova e natural para o combate à doença e já está em fase de testes. O objetivo 

do programa é cessar a transmissão do vírus da dengue pelo Aedes aegypti, a partir da 

introdução da bactéria Wolbachia – que é naturalmente encontrada em insetos – nas 

populações locais de mosquitos. Quando essa bactéria é introduzida no A. aegypti, atua como 

uma “vacina”, estimulando o sistema imunológico e bloqueando a multiplicação do vírus 

dentro do inseto. Disponível em http://portalsaude.saude.gov.br. Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado). 

Qual o conceito fundamental relacionado a essa estratégia? 

a) Clonagem. 
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b) Mutualismo. 

c) Parasitismo. 

d) Transgênese. 

e) Controle biológico. 

 

(ENEM – 2016) Vários métodos são empregados para prevenção de infecções por 

microrganismos. Dois desses métodos utilizam microrganismos vivos e são eles: as vacinas 

atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, e os probióticos que contém bactérias 

benéficas. Na figura são apresentados cinco diferentes mecanismos de exclusão de patógenos 

pela ação dos probióticos no intestino de um animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

d) 2 

e) 1 

 

(ENEM – 2015) Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do 

grupo dos arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivirus, existindo quatro sorotipos para o vírus 
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causador da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como 

o Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe 

vacina, no Brasil, para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. MINISTÉRIO 

DA SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde. Dengue: Instruções para pessoal de combate ao vetor. Manual de Normas 

Técnicas. Disponível em: http://portal.saude.gov.br. Acesso em: 7 ago. 2012 (adaptado). 

 

Esse fato pode ser atribuído à 

a) maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue. 

b) alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. 

c) menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus da febre amarela. 

d) presença de dois tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus 

da febre amarela. 

e) baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao 

da febre amarela. 

 

(ENEM – 2014) 

 

Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos I e II atuam 

de forma semelhante nos humanos e equinos, pois 

a) conferem imunidade passiva. 

b) transferem células de defesa. 

c) suprimem a resposta imunológica. 
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d) estimulam a produção de anticorpos. 

e) desencadeiam a produção de antígenos. 

 

(ENEM – 2013) A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em 

grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita (SRC), que pode levar ao risco de aborto e 

malformações congênitas. Devido a campanhas de vacinação específicas, nas últimas décadas 

houve uma grande diminuição de casos de rubéola entre as mulheres, e, a partir de 2008, as 

campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens. 

BRASIL. Brasil livre da rubéola: campanha nacional de vacinação para eliminação da rubéola. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2009 (adaptado). Considerando a preocupação com a 

ocorrência da SRC, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens, porque 

eles  

a) ficam mais expostos a esse vírus.  

b) transmitem o vírus a mulheres gestantes.  

c) passam a infecção diretamente para o feto.  

d) transferem imunidade às parceiras grávidas.  

e) são mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres 

 

(ENEM – 2013) Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século 

XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner (1749-1823) inoculou em um menino de 8 anos o 

pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causa uma 

doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e, dez dias depois, estava 

recuperado. Meses depois, Jenner inoculou, no mesmo menino, o pus varioloso humano, que 

causava muitas mortes. O menino não adoeceu. Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 5 dez. 2012 

(adaptado).  

Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde 

humana?  

a) A prevenção de diversas doenças infectocontagiosas em todo o mundo.  

b) A compreensão de que vírus podem se multiplicar em matéria orgânica.  

c) O tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas.  

d) O estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais.  

e) A explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos. 
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(ENEM – 2011) A produção de soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha de 

serpentes que, após tratamento é introduzida em um cavalo. Em seguida são feitas sangrias 

para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo. Quando essa concentração 

atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para obtenção do soro. As hemácias são 

devolvidas ao animal, por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os 

efeitos colaterais provocados pela sangria. Disponível em: http://www.infobibos.com. Acesso em: 28 

abr. 2010 (adaptado).  

A plasmaferese é importante, pois, se o animal ficar com uma baixa quantidade de hemácias, 

poderá apresentar 

a) febre alta e constante. 

b) redução de imunidade. 

c) aumento da pressão arterial. 

d) quadro de leucemia profunda. 

e) problemas no transporte de oxigênio. 

 

(ENEM – 2011) Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes 

sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um 

hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela: 

 

Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, 

constata-se que 

a) o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela 

coagulação sanguínea. 

b) o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pela 

coagulação sanguínea. 

c) a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são 

responsáveis pela defesa imunológica. 
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d) o sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, que são 

responsáveis pelo transporte de gases no sangue. 

e) a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas, que são responsáveis pelo 

transporte de oxigênio no sangue. 

 

(ENEM – 2011) No processo de industrialização da mamona, além do óleo que contém vários 

ácidos graxos, é obtida uma massa orgânica, conhecida como torta de mamona. Esta massa 

tem potencial para ser utilizada como fertilizante para o solo e como complemento em rações 

animais devido a seu elevado valor proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos 

e alergênicos diferentemente do óleo da mamona. Para que a torta possa ser utilizada na 

alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação. Revista Química Nova na 

Escola. V. 32, no 1, 2010 (adaptado). 

A característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas, que inviabiliza sua 

solubilização no óleo de mamona, é a 

a) lipofilia. 

b) hidrofilia. 

c) hipocromia. 

d) cromatofilia. 

e) hiperpolarização. 

 

(ENEM – 2011) O vírus do papiloma humano (HPV, na sigla em inglês) causa o aparecimento 

de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero 

nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve 

anticorpos contra a ameaça, embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja 

suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 

85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas. Disponível 

em: http://g1.globo.com. Acesso em: 12 jun. 2011. 

O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não 

vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da 

a) alta concentração de macrófagos. 

b) elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes 

c) aumento na produção de hemácias após a infecção por vírus HPV. 

d) rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. 

e) presença de células de memória que atuam na resposta secundária. 
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(ENEM – 2011) Os sintomas mais sérios da Gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram 

apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade 

desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da 

gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina 

contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças 

infectocontagiosas aumenta a imunidade das pessoas porque 

a) possui anticorpos contra o agente causador da doença. 

b) possui proteínas que eliminam o agente causador da doença. 

c) estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea. 

d) possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença. 

e) estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. 

 

(ENEM - 2010) A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos 

biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de 

febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar 

problemas de saúde relacionados a essas ocorrências devem seguir determinadas orientações. 

Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar 

preventivamente ou como medida de tratamento 

a) antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra 

e vacina contra a leptospirose. 

b) vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra e 

antibiótico caso entre em contato com a Leptospira sp. 

c) soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico caso seja picado por uma cobra e soro 

contra toxinas bacterianas. 

d) antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela como para veneno de cobras, e 

vacina contra a leptospirose. 

e) soro antiofídico e antibiótico contra a Leptospira sp e vacina contra a febre amarela caso 

entre em contato com o vírus causador da doença. 

 

(ENEM - 2010) Três dos quatro tipos de testes atualmente empregados para a detecção de 

príons patogênicos em tecidos cerebrais de gado morto são mostrados nas figuras a seguir. 

Uma vez identificado um animal morto infectado, funcionários das agências de saúde pública 

e fazendeiros podem removê-lo do suprimento alimentar ou rastrear os alimentos infectados 

que o animal possa ter consumido. 
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Analisando os testes I, II e III, para a detecção de príons patogênicos, identifique as condições 

em que os resultados foram positivos para a presença de príons nos três testes: 

a) Animal A, lâmina B e gel A. 

b) Animal A, lâmina A e gel B. 

c) Animal B, lâmina A e gel B. 

d) Animal B, lâmina B e gel A. 

e) Animal A, lâmina B e gel B. 

 

(ENEM - 2010) O uso prolongado de lentes de contato, sobretudo durante a noite, aliado a 

condições precárias de higiene representam fatores de risco para o aparecimento de uma 

infecção denominada ceratite microbiana, que causa ulceração inflamatória da córnea. Para 

interromper o processo da doença, é necessário tratamento antibiótico. De modo geral, os 

fatores de risco provocam a diminuição da oxigenação corneana e determinam mudanças no 

seu metabolismo, de um estado aeróbico para anaeróbico. Como decorrência, observa-se a 

diminuição no número e na velocidade de mitoses do epitélio, o que predispõe ao 

aparecimento de defeitos epiteliais e à invasão bacteriana. CRESTA. F. Lente de contato e infecção 

ocular. Revista Sinopse de Oftalmologia. São Paulo: Moreira Jr., v, n.04, 04. 2002 (adaptado). 
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A instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso na córnea estão relacionados a 

algumas características gerais desses microrganismos, tais como: 

a) A grande capacidade de adaptação, considerando as constantes mudanças no ambiente em 

que se reproduzem e o processo aeróbico como a melhor opção desses microrganismos para 

a obtenção de energia. 

b) A grande capacidade de sofrer mutações, aumentando a probabilidade do aparecimento de 

formas resistentes e o processo anaeróbico da fermentação como a principal via de obtenção 

de energia. 

c) A diversidade morfológica entre as bactérias, aumentando a variedade de tipos de agentes 

infecciosos e a nutrição heterotrófica, como forma de esses microrganismos obterem matéria-

prima e energia. 

d) O alto poder de reprodução, aumentando a variabilidade genética dos milhares de 

indivíduos e a nutrição heterotrófica, como única forma de obtenção de matéria-prima e 

energia desses microrganismos. 

e) O alto poder de reprodução, originando milhares de descendentes geneticamente idênticos 

entre si e a diversidade metabólica, considerando processos aeróbicos e anaeróbicos para a 

obtenção de energia. 

 

(ENEM - 2009) Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas 

pelo HIV (o vírus que causa a AIDS), sendo que as taxas de novas infecções continuam 

crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina 

contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco 

na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento 

antiviral e de acompanhamento médico. TANURI, A.; FERREIRA JUNIOR, O. C. Vacina contra Aids: desafios 

e esperanças. Ciência Hoje (44) 26, 2009 (adaptado). Uma vacina eficiente contra o HIV deveria  

a) induzir a imunidade, para proteger o organismo da contaminação viral.  

b) ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas 

protetoras.  

c) produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este entre nas células do 

organismo humano.  

d) ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são os principais transmissores do 

vírus para os seres humanos.  

e) estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. 
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* QUESTÕES DE VESTIBULARES 

 

(UFMG) A Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, instituída pelo Ministério da Saúde 

do Brasil, vem se revelando uma das mais abrangentes dirigidas à população dessa faixa etária. 

Além da vacina contra a gripe, os postos de saúde estão aplicando, também, a vacina contra 

pneumonia pneumocócica.  

É correto afirmar que essas vacinas protegem porque: 

a) são constituídas de moléculas recombinantes. 

b) contêm anticorpos específicos. 

c) induzem resposta imunológica. 

d) impedem mutações dos patógenos. 

 

(Unesp) Os agentes infecciosos penetram no corpo das pessoas através dos ferimentos e das 

mucosas. A incidência de doenças causadas por estes agentes infecciosos poderá ser reduzida, 

submetendo-se as pessoas à 

a) aplicação do soro, que é um processo ativo de imunização preventiva e duradoura. 

b) aplicação do soro, quando o agente infeccioso provoca uma doença de evolução muito 

rápida e não há tempo para a imunização ativa. 

c) aplicação do soro, pois as pessoas desenvolvem anticorpos contra os antígenos atenuados. 

d) vacinação, que é a imunidade adquirida de ação menos duradoura que o soro e de emprego 

terapêutico, resultado da ativação dos mecanismos naturais de defesa do organismo. 

e) vacinação, que tem efeito terapêutico, ocasião em que o indivíduo recebe anticorpos, já 

prontos, produzidos pelo organismo de um animal. 

 

(Cesmac/Fejal- AL) Na imunização ativa, o antígeno é introduzido em um organismo e 

provoca a fabricação de anticorpos. Na imunização passiva, o anticorpo é fabricado fora do 

organismo a ser imunizado e introduzido pronto.  

É exemplo de imunização ativa: 

a) aplicação de vacina, como a vacina tríplice. 

b) aplicação de um soro, como o antiofídico. 

c) imunização do bebê por meio do aleitamento materno. 

d) imunização do feto com a passagem de anticorpos pela placenta. 
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(UFES) A urtiga é um vegetal que provoca, na maioria das pessoas, uma forte reação alérgica. 

Uma série de tipos celulares é responsável pelas reações alérgicas e por outros tipos de 

hipersensibilidade imune, EXCETO 

a) basófilos. 

b) eritrócitos. 

c) eosinófilos. 

d) linfócitos. 

e) mastócitos. 

 

(FUVEST) Qual das seguintes situações pode levar o organismo de uma criança a tornar-se 

imune a um determinado agente patogênico por muitos anos, até mesmo pelo resto de sua 

vida? 

a) Passagem de anticorpos contra o agente, da mãe para o feto, durante a gestação. 

b) Passagem de anticorpos contra o agente, da mãe para a criança, durante a amamentação. 

c) Inoculação, no organismo da criança, de moléculas orgânicas constituintes do agente. 

d) Inoculação, no organismo da criança, de anticorpos específicos contra o agente. 

e) Inoculação, no organismo da criança, de soro sanguíneo obtido de um animal imunizado 

contra o agente. 

 

(UFRGS) Quando uma pessoa e picada por um animal peçonhento, deve procurar socorro 

através de 

a) soro, que induzirá a formação de anticorpos. 

b) soro, porque é composto por antígenos específicos. 

c) soro, porque contém anticorpos prontos. 

d) vacina, porque fornecerá ao organismo elementos de defesa. 

e) vacina, para eliminar quimicamente o veneno. 

 

(FAAP) Leia com atenção a tirinha de Frank & Ernest. 
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Existe um erro de fundamento biológico na historinha da tirinha. Assinale a alternativa que 

esclarece o erro: 

a) é que vírus do tipo "A" não sofre efeito de vacina alguma 

b) é que a vacina não combate vírus, somente doenças causadas por bactérias 

c) é que a vacina não combate vírus, ela proporciona ao nosso organismo produzir defesas, os 

anticorpos, que são específicos aos seus antígenos, no caso o vírus "A" 

d) é que a vacina é feita de vírus, portanto ela não pode destruir o que a produz 

e) é que o vírus impede a ação da vacina, inibindo a sua atividade de defesa, que é o sistema 

"chave-fechadura" 

 

UFRN - Duas crianças foram levadas a um posto de saúde: uma delas, para se prevenir contra 

poliomielite; a outra, para atendimento, em virtude de uma picada de serpente peçonhenta. 

Indique o que deve ser aplicado em cada criança, RESPECTIVAMENTE 

a) vacina (porque contém antígenos) e soro (porque contém anticorpos) 

b) soro (porque contém antígenos) e vacina (porque contém anticorpos) 

c) vacina (porque contém anticorpos) e soro (porque contém antígenos) 

d) soro (porque contém anticorpos) e vacina (porque contém antígenos) 

 

(VUNESP) Os agentes infecciosos penetram no corpo das pessoas através dos ferimentos e 

das mucosas. A incidência de doenças causadas por estes agentes infecciosos poderá ser 

reduzida, submetendo-se as pessoas à 

a) aplicação do soro, que é um processo ativo de imunização preventiva e duradoura. 

b) aplicação do soro, quando o agente infeccioso provoca uma doença de evolução muito 

rápida e não há tempo para a imunização ativa. 

c) aplicação do soro, pois as pessoas desenvolvem anticorpos contra os antígenos atenuados. 

d) vacinação, que é a imunidade adquirida de ação menos duradoura que o soro e de emprego 

terapêutico, resultado da ativação dos mecanismos naturais de defesa do organismo. 

e) vacinação, que tem efeito terapêutico, ocasião em que o indivíduo recebe anticorpos, já 

prontos, produzidos pelo organismo de um animal. 

 

(CESGRANRIO) Os meios de comunicação têm noticiado que a Unicef (Fundo das Nações 

Unidas para a Infância) estabeleceu como uma das metas, a serem cumpridas até o ano 2.000, 

a imunização de 90% das crianças, o que reduzirá a mortalidade infantil em pelo menos um 

terço.  
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Para que esta meta seja atingida, é necessária a vacinação, que consiste em injetar no 

organismo: 

a) vírus ou bactérias vivas para provocar a doença de forma branda. O corpo, imunizado, 

produzirá antígenos específicos. 

b) um medicamento eficaz no combate à doença já instalada e que produza no corpo uma 

reação para a fabricação de anticorpos específicos e resistentes. 

c) vírus ou bactérias mortos ou atenuado que, reconhecidos pelo corpo como antígenos, 

induzam a produção de anticorpos específicos. 

d) o plasma, retirado de pessoas que já tiveram a doença, para que o corpo produza antígenos 

e anticorpos específicos. 

e) o soro obtido através do sangue de animais, como os cavalos, criados em laboratório, onde 

recebem grande quantidade de antígenos. 

 

(UERJ) O gráfico a seguir exemplifica como a exposição de um homem normal, repetidas 

vezes, a um mesmo tipo de antígeno (ex.: vírus) provoca, após um certo espaço de tempo, uma 

resposta do organismo. 

 

Podemos atribuir esta resposta do organismo ao fenômeno de memória imunológica, que tem 

como consequência: 

a) o aumento da produção de anticorpos  

b) a inibição da produção de anticorpos 

c) o aumento da produção de antígenos 

d) a inibição da produção de antígenos  

https://sites.google.com/site/biologiaaulaseprovas/hereditariedade-e-diversidade-da-vida/antigenos-e-anticorpos/hereditariedade-antigenoanticorpo.11.gif?attredirects=0
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(CESGRANRIO) Um organismo recebeu uma primeira dose de um antígeno X e, como 

resposta imune, produziu anticorpos específicos. 

Se, após algum tempo, for aplicada uma segunda dose do mesmo antígeno, espera-se que o 

organismo: 

a) reaja da mesma forma como reagiu à primeira dose. 

b) reaja sem utilizar seus anticorpos. 

c) não produza mais anticorpos, por estar imunizado. 

d) não consiga reagir a essa segunda dose. 

e) produza anticorpos mais rapidamente. 
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1. Imunologia 

 

Imunologia é um ramo da Biologia que estuda as estratégias utilizadas pelos 

vertebrados para proteção contra as doenças e mais especificamente, contra doenças 

infecciosas (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015). Estuda o sistema imunológico e suas 

funções, responsável por compreender as respostas do organismo em contato com diversos 

agentes estranhos, permitindo desenvolver a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de várias 

doenças.  

 

2. Sistema Imunológico: células e suas funções 

 

Seres humanos vivem cercados de microrganismos, muitos deles causadores de 

doenças, no entanto, apesar dessa exposição contínua, em raras ocasiões os humanos ficam 

doentes (MURPHY, 2014).  

O organismo constantemente reage aos ataques de bactérias, vírus, protozoários e 

outros organismos infecciosos, que podem causar doenças nos indivíduos hospedeiros, através 

do sistema imunológico. Muito complexo, o sistema imune forma barreiras compostas por 

milhões de células de diferentes tipos e funções, responsáveis pela defesa do organismo e por 

manter o corpo funcionando livre de doenças. Sistema Imunológico é o conjunto de órgãos, 

células e moléculas responsáveis pela imunidade e resposta imune são ações coletivas na 

presença de substâncias estranhas (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015).  

O corpo é protegido de agentes infecciosos e dos danos que eles causam, e de 

outras substâncias nocivas, como as toxinas de insetos, por uma variedade de células efetoras 

e moléculas, que juntas constituem o sistema imune (MURPHY, 2014).  

As células do sistema imune (Figura 1) e as células sanguíneas originam-se de 

células-tronco. As células que participam do sistema imune se originam na medula óssea e 

por meio de vasos sanguíneos, essas células migram junto com todos os elementos celulares 

do sangue, uma vez que estes elementos se originam das células-tronco progenitoras da 

medula (TEVA; FERNANDEZ; SILVA, 2009).  
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Figura 1 - Células do sistema imunológico e suas diferenciações. 

 

Fonte: David, J. R. & Terhorst, C., MedicinaNet, 2012. 

Disponível:http://www.medicinanet.com.br/conteudos/acp-

medicine/4548/orgaos_e_celulas_do_sistema_imunologico__john_r_david_e_cox_terhorst.htm    

 

As células-tronco que se diferenciam para gerar células B estão na medula óssea, 

e as que produzem as células T migram da medula óssea para o timo. A maturação da célula 

T envolve a expressão progressiva dos marcadores de superfície de célula selecionados e a 

ativação de vários genes, incluindo os genes alfa, beta, gama e delta que codificam as cadeias 

que constituem os receptores alfabeta e gama-delta das células T (TCRs). As pessoas que não 

possuem a enzima Rag1 e Rag2 não progridem do estágio pré-célula T ou célula pré-B e, 

portanto, não possuem linfócitos. A seleção positiva e negativa de células T ocorre no estágio 

chamado duplo positivo (CD4+, CD8+). As células exterminadoras naturais se desenvolvem 

tanto na medula óssea quanto no timo.  

O sangue é um tecido formado por uma parte líquida, o plasma, e por células como 

hemácias, plaquetas e leucócitos. O plasma é composto por proteínas que agem na defesa do 

organismo e auxiliam a controlar hemorragias, as hemácias tem função de transportar o 

oxigênio para todo o organismo, as plaquetas controlam sangramentos e os leucócitos atuam 

no combate a infecções. As células-tronco da medula óssea originam eritrócitos, granulócitos, 

linfócitos, monócitos e plaquetas, onde essas passam por estágios de diferenciação e 

maturação, antes de passarem para o sangue (Figura 2). 

http://www.medicinanet.com.br/conteudos/acp-medicine/4548/orgaos_e_celulas_do_sistema_imunologico__john_r_david_e_cox_terhorst.htm
http://www.medicinanet.com.br/conteudos/acp-medicine/4548/orgaos_e_celulas_do_sistema_imunologico__john_r_david_e_cox_terhorst.htm
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Figura 2 - Células sanguíneas e suas diferenciações. 

 

Fonte: David, J. R. & Terhorst, C., MedicinaNet, 2012. 

Disponível:http://www.medicinanet.com.br/conteudos/acp-

medicine/4387/abordagem_das_doencas_hematologicas.htm 

 

O sistema imune tem por função diferenciar e reagir contra antígenos, que podem 

ou não produzir doenças, permitindo a defesa do organismo. Antígeno é toda substância 

estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos, podendo ser até uma 

proteína ou um polissacarídeo. Antígeno é qualquer molécula que seja reconhecida através do 

sistema imunológico podendo se ligar especificamente a um anticorpo ou gerar fragmentos de 

peptídeos que são reconhecidos por um receptor de células T (MURPHY, 2014).  

O sistema imunológico responde à presença do antígeno produzindo uma 

substância chamada de anticorpo. Anticorpo, por sua vez, é qualquer proteína que se liga 

especificamente a uma determinada substância chamada de antígeno (MURPHY, 2014). O 

funcionamento do sistema imunológico está fundamentado nessa relação antígeno e anticorpo. 

 

3. Órgãos do Sistema Imunológico 

 

O Sistema imunitário, também chamado de sistema imunológico ou imune, é 

constituído por certos tipos de leucócitos, principalmente macrófagos e linfócitos, e por órgãos 

onde eles se formam, amadurecem e se multiplicam, os órgãos linfáticos (AMABIS; 

MARTHO, 2016).  

http://www.medicinanet.com.br/conteudos/acp-medicine/4387/abordagem_das_doencas_hematologicas.htm
http://www.medicinanet.com.br/conteudos/acp-medicine/4387/abordagem_das_doencas_hematologicas.htm
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As superfícies internas e externas do nosso corpo são as primeiras barreiras contra 

os microrganismos. Essas superfícies incluem a pele e mucosas, que formam um tipo de 

proteção mecânica protetora. Ainda existem órgãos especializados que controlam a produção 

e maturação de certos tipos de células, são os órgãos do sistema imune (Figura 3). 

 

Figura 3 - Órgãos do Sistema Imunológico. 

 

Fonte: Dream Stime 

Disponível: https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-sistema-imunit%C3%A1rio-

image56041363 

 

Os órgãos do sistema imune são classificados em: órgãos imunitários primários e 

secundários (Figura 4). 

 

https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-sistema-imunit%C3%A1rio-image56041363
https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-sistema-imunit%C3%A1rio-image56041363
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Figura 4 - Tipos de órgãos do sistema imunológico.  

 

Fonte: Toda Matéria – Biologia, Juliana Diana 

Disponível: https://www.todamateria.com.br/sistema-imunologico/ 

 

♣ Órgãos imunitários primários 

 

Medula óssea e timo são chamados de órgãos imunitários primários. A medula 

óssea produz células de defesa, como neutrófilos, monócitos, linfócitos T, linfócitos B. No 

nascimento, a maioria dos ossos possui um tipo de medula óssea vermelha que produz células 

de defesa, mas ao longo da vida, cada vez mais medula óssea vermelha é substituída por tecido 

adiposo, restando apenas em alguns ossos, como costelas, esterno, e osso da pelve. Os 

linfócitos T para serem capazes de reconhecer proteínas estranhas (antígenos) ao organismo, 

necessitam passar um processo de diferenciação no timo, sendo esse também um órgão 

imunitário primário.  

 

♣ Órgãos imunitários secundários 

 

Os órgãos imunitários secundários são: linfonodos, baço, tonsilas, e outros 

tecidos especializados. Nesses locais as células de defesa exercem seu verdadeiro papel e têm 

contato constante com substâncias estranhas ao organismo, bem como patógenos. 

 

• Linfonodos 

Os linfonodos e vasos linfáticos tem por função a troca de substâncias entre o 

sangue e os tecidos do corpo. Os vasos linfáticos formam uma rede fina que drena fluidos dos 

diferentes tecidos do corpo (os linfonodos filtram e limpam esses fluidos) formando um 

líquido que é chamado de linfa, e o enviam para a corrente sanguínea. Os linfonodos contém 

diferentes células de defesa, que capturam patógenos e acionam a produção de anticorpos 

https://www.todamateria.com.br/sistema-imunologico/
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específicos no sangue. Algumas vezes os linfonodos ficam inchados e doloridos, podendo ser 

uma reação de defesa ativa, como uma infecção. 

 

• Baço 

O baço está na parte superior esquerda do abdômen, logo abaixo do diafragma, e 

realiza várias funções no sistema imunológico. Antes do nascimento, o baço produz células 

sanguíneas e de defesa, já após o nascimento, ele é responsável pela retirada das células 

sanguíneas e por algumas funções de defesa específicas. Ele também é responsável pela 

retirada de células vermelhas envelhecidas, e pelo armazenamento e remoção das plaquetas, 

que participam da coagulação sanguínea. 

 

• Tonsilas 

As tonsilas, também conhecidas como amídalas ou amígdalas, pertencem ao 

sistema imunológico e se situam na garganta e no palato, logo suas células de defesa entram 

em contato com patógenos rapidamente, pois seus tecidos são compostos por linfócitos. Além 

das tonsilas, também existem as adenoides, estas se situam na parte mais superior da garganta, 

acima do palato. Também existem as tonsilas linguais na base da língua e tecidos linfáticos 

nos lados da garganta. 

 

• Tecido linfático no intestino e em outras membranas mucosas no corpo 

Muitas células que produzem anticorpos são encontradas nas paredes do intestino, 

na parte final do intestino delgado e no apêndice, essas células reconhecem patógenos e outras 

substâncias estranhas, e as destroem. No intestino grosso existem bactérias, a microbiota 

intestinal, que dificultam a entrada e o desenvolvimento de outras bactérias no organismo. Em 

membranas mucosas, onde os patógenos podem invadir, também existe tecido linfático, esse 

tecido em conjunto é denominado tecido linfoide associado à mucosa. Placas de Peyer ou 

Conglomerados Linfonodulares Ileais são aglomerados de nódulos linfáticos que formam um 

componente principal do tecido linfático associado ao intestino. Tecidos linfáticos podem ser 

encontrados também nos brônquios e nas membranas mucosas do nariz, da bexiga urinária e 

da vagina, já que os patógenos podem entrar no organismo pelas vias aéreas ou pelo trato 

urinário, prevenindo ataques de bactérias e vírus. 

 

 

 



99 

 

 

4. Imunidade inata e Imunidade adquirida 

 

A proteção pode ser feita de duas maneiras: pelas reações iniciais da imunidade 

inata e pelas respostas mais tardias da imunidade adquirida (ABBAS, LICHTMAN & 

PILLAI, 2008) (Figura 5). 

 

Figura 5 – Tipos de imunidade. 

 

Fonte: About Health - ABOUT MY CLASSES 

Disponível: http://aulasobresaude.blogspot.com/2014/02/mecanismo-da-resposta-imune.html 

 

A imunidade inata, natural ou nativa (Figura 6), é a primeira fronteira de defesa 

do organismo existente antes da infecção, pois nasce com o indivíduo. Combate vários 

patógenos, promovendo uma resposta rápida, não específica e limitada. É representada por 

barreiras físicas, químicas e biológicas, células e moléculas, mas não conduz a uma imunidade 

duradoura. As células efetoras da imunidade inata são: macrófagos, neutrófilos, células 

dendríticas e células Natural Killer (NK). Além de prevenir e controlar infecções, melhora as 

respostas imunes adaptativas contra diferentes tipos de microrganismos.  

A imunidade adaptativa ou adquirida (Figura 6), depende da ativação de 

células especializadas, os linfócitos, e das moléculas solúveis por eles produzidas. A resposta 

adaptativa depende dos linfócitos, que produzem a imunidade duradoura, que pode ocorrer 

após a exposição à doença ou vacinação (JANEWAY, 2002). Essa imunidade é desenvolvida 

durante a vida do indivíduo, como uma adaptação à infecção e suas principais características 
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da resposta adquirida são: especificidade e diversidade de reconhecimento, memória, 

especialização de resposta, autolimitação e tolerância à componentes do próprio organismo.  

 

Figura 6: Imunidade Inata e Adaptativa – Os mecanismos da imunidade inata fornecem a defesa inicial contra infecções. 

A resposta inume adaptativa desenvolve-se posteriormente e consiste na ativação dos linfócitos.  

  

Fonte: BioClassi, 2016 

Disponível: https://bioclassi.wordpress.com/2015/10/27/imunologia-celular-e-molecular-cap-1-abbas/ 

 

Os principais componentes da imunidade adquirida são os linfócitos T e B e seus 

produtos. Os linfócitos B reconhecem antígenos solúveis e transformam-se em células 

secretoras de anticorpos. Os linfócitos T auxiliares reconhecem os antígenos presentes na 

superfície das células apresentadoras de antígenos e secretam citocinas que estimulam 

diferentes mecanismos de imunidade e inflamação. Os linfócitos T citotóxicos (CTL) 

reconhecem os antígenos presentes nas células infectadas, destruindo-as. As células T 

reguladoras suprimem e as vezes impedem resposta imunológica. As células NK utilizam 

receptores com diversidade mais limitada do que os receptores de antígenos das células T ou 

B para reconhecer e destruir seus alvos, tais como as células infectadas (Figura 7).  

 

https://bioclassi.wordpress.com/2015/10/27/imunologia-celular-e-molecular-cap-1-abbas/
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Figura 7: Classe de linfócitos. 

 

Fonte: BioClassi, 2016 

Disponível: https://bioclassi.wordpress.com/2015/10/27/imunologia-celular-e-molecular-cap-1-abbas/ 

 

5. Tipos de imunidade adquirida: imunidade humoral e imunidade celular 

 

Existem dois tipos de respostas imunes adquiridas: imunidade humoral e 

imunidade celular, que são mediadas por diferentes componentes do sistema imune 

(JANEWAY et. al., 2002).   

Imunidade humoral (Figura 8) ocorre por anticorpos que circulam no sangue e 

na linfa e que são produzidos após o reconhecimento do antígeno por linfócitos B. Estas 

células após o contato com o antígeno se diferenciam em plasmócitos e liberam moléculas 

específicas que são os anticorpos que possuem a capacidade de neutralizar o antígeno, sendo 

o principal mecanismo de defesa contra microrganismos extracelulares e suas toxinas.   

Imunidade celular (Figura 8) é composta por Células Apresentadoras de 

Antígenos (APC) como, por exemplo, os macrófagos e linfócitos T. Os linfócitos T são 

capazes de eliminar microrganismos intracelulares. Embora as principais células envolvidas 

na resposta imune adquirida sejam os linfócitos, as células apresentadoras de antígenos 

https://bioclassi.wordpress.com/2015/10/27/imunologia-celular-e-molecular-cap-1-abbas/
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(APCs) desempenham papel fundamental em sua ativação, apresentando antígenos associados 

a moléculas do complexo de histocompatibilidade principal (MHC, major histocompatibility 

complex) para os linfócitos T (LT).  

 

Figura 8: Tipos de imunidade adaptativa. Na imunidade humoral, os linfócitos B secretam anticorpos que 

impedem as infecções por microrganismos extracelulares e os eliminam. Na imunidade celular, os linfócitos T 

auxiliares ativam os macrófagos para destruir os microrganismos fagocitados, ou os linfócitos T citotóxicos 

destroem diretamente as células infectadas. 

 

Fonte: BioClassi, 2016 

Disponível: https://bioclassi.wordpress.com/2015/10/27/imunologia-celular-e-molecular-cap-1-abbas/    

 

6. Imunização: Ativa e Passiva 

 

Imunização é o processo de indução deliberada de uma resposta imune adaptativa, 

por meio da introdução de antígenos no corpo (MURPHY, K., 2014). Existem dois tipos de 

imunização (Figura 9): fornecendo-se ao indivíduo anticorpos contra certo antígeno 

(imunização passiva) ou estimulando-o a gerar seus próprios anticorpos (imunização ativa).  

https://bioclassi.wordpress.com/2015/10/27/imunologia-celular-e-molecular-cap-1-abbas/
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Figura 9: Imunidade ativa e passiva.  

 

Fonte: BioClassi, 2016 

Disponível: https://bioclassi.wordpress.com/2015/10/27/imunologia-celular-e-molecular-cap-1-abbas/ 

 

A imunidade ativa representa a resposta do hospedeiro a um antígeno, esse tipo 

de imunidade normalmente dura por vários anos, às vezes, por toda vida. Duas maneiras de 

se adquirir imunidade ativa são: adquirindo uma doença infecciosa ou a vacinação. Já a 

imunidade passiva se refere a transferência de anticorpos ou linfócitos T específicos para o 

microrganismo, produzindo uma rápida e eficiente proteção, mas que dura em média poucas 

semanas ou meses, sendo temporária.  A imunidade passiva também pode ser artificial, sendo 

adquirida sob três formas: a imunoglobulina humana combinada, a hiperimune e o soro 

heterólogo. Uma outra forma de se adquirir imunidade passiva é através da transfusão 

sanguínea, pois todos os tipos de produtos sanguíneos possuem anticorpos. 

 

7. Memória Imunológica 

 

As duas formas de imunidade, passiva e ativa, fornecem resistência à infecções e 

são específicas para antígenos, mas a imunização passiva é temporária, durando em média 

poucas semanas ou meses, já a imunização ativa gera uma memória imunológica, as 

chamadas células de memória. Toda vez que um indivíduo estiver em contato com o mesmo 

antígeno, as células específicas reconhecerão o antígeno e se dividirão, fazendo com que a 

resposta no segundo contato seja mais rápida do que no primeiro. Esse processo acontece 

https://bioclassi.wordpress.com/2015/10/27/imunologia-celular-e-molecular-cap-1-abbas/
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todas as vezes que ocorre o contato do organismo com o antígeno, promovendo uma resposta 

cada vez mais rápida e intensa, por isso chamada de memória imunológica (Figura 10). 

 

Figura 10 -  Especificidade, memória e contração das respostas imunes adaptativas.  

 

Fonte: BioClassi, 2016 

Disponível: https://bioclassi.wordpress.com/2015/10/27/imunologia-celular-e-molecular-cap-1-abbas/ 

 

8. Distúrbios do sistema imunológico 

  

Vários fatores são capazes de modificar o funcionamento do sistema imunológico, 

como a idade, os fatores genéticos, metabólicos, ambientais, anatômicos, fisiológicos, 

nutricionais e microbiológicos. Nos indivíduos jovens e nos idosos a capacidade imunológica 

é limitada e observa-se uma maior suscetibilidade às infecções. O ápice do funcionamento do 

sistema imunológico é adquirido após o nascimento, durante um período mais ou menos longo 

de vida. Diferente disso, o envelhecimento provoca modificações estruturais e funcionais em 

diferentes sistemas celulares, incluindo o imunológico (MARTÍNEZ; ALVAREZ-MON, 

1999). 

Os problemas do sistema imunológico ocorrem quando: 

• O organismo causa uma resposta imunológica contra si mesmo, doença autoimune; 

• O organismo não consegue provocar respostas imunológicas apropriadas contra os 

microrganismos que o invadem, doença decorrente de imunodeficiência; 

https://bioclassi.wordpress.com/2015/10/27/imunologia-celular-e-molecular-cap-1-abbas/
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• O corpo promove uma resposta imunológica exagerada a antígenos muitas vezes inofensivos 

e prejudica tecidos normais, uma reação alérgica. 

 

8.1 Doença autoimune 

 

Doença autoimune é qualquer reação imunitária anormal, onde o sistema imune 

ataca e destrói tecidos saudáveis do corpo. Seus sintomas mudam de acordo com a doença e 

a parte do corpo afetada, resultando em inflamação e problemas teciduais. Existem várias 

doenças autoimunes, como por exemplo: artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, diabetes 

mellitus tipo 1, lúpus eritematoso sistêmico e vasculite.  

 

8.2 Doença decorrente de imunodeficiência 

 

Essa doença é atribuída ao mau funcionamento do sistema imunológico, 

resultando na presença de infecções que se desenvolvem no organismo, aparecendo com uma 

frequência maior do que o normal. Geralmente são mais graves e duradouras, afetando a 

capacidade do sistema imunológico de defender o organismo de antígenos que o invadem ou 

o atacam. Como resultado pode ocorrer infecções atípicas, linfomas ou cânceres, diminuindo 

a expectativa de vida. Em alguns casos essas doenças permanecem durante toda a vida sem 

afetar a expectativa de vida e ainda existem outras que podem desaparecer com ou sem 

tratamento.  

 

8.3 Reação alérgica 

 

As reações alérgicas, também conhecidas como reações de hipersensibilidade, são 

respostas inadequadas do sistema imune a substâncias que geralmente são inofensiva. Como 

sintomas podem ocorrer: olhos lacrimejantes e pruriginosos, corrimento nasal, prurido na pele, 

erupções cutâneas, alguns espirros, entre outros. Algumas reações, chamadas de anafiláticas, 

podem ser fatais.  

Reações alérgicas podem ocorrer quando o sistema imunológico reage de forma 

exagerada ao ser exposto a alérgenos do ambiente, de alimentos ou de fármacos. Em reações 

alérgicas, o sistema imune, ao ser exposto pela primeira vez a um alérgeno, produz um tipo 

de anticorpo denominado imunoglobulina E (IgE), fazendo com que o organismo se torne 

sensível ao alérgeno. Quando sensibilizado novamente com o alérgeno, os basófilos e 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-%C3%B3sseos,-articulares-e-musculares/dist%C3%BArbios-articulares/artrite-reumatoide-ar
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-hormonais-e-metab%C3%B3licos/dist%C3%BArbios-da-tireoide/tireoidite-de-hashimoto
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-hormonais-e-metab%C3%B3licos/diabetes-mellitus-dm-e-dist%C3%BArbios-do-metabolismo-da-glicose-no-sangue/diabetes-mellitus-dm#v772826_pt
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-hormonais-e-metab%C3%B3licos/diabetes-mellitus-dm-e-dist%C3%BArbios-do-metabolismo-da-glicose-no-sangue/diabetes-mellitus-dm#v772826_pt
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-%C3%B3sseos,-articulares-e-musculares/doen%C3%A7as-autoimunes-do-tecido-conjuntivo/l%C3%BApus-eritematoso-sist%C3%AAmico-les
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-%C3%B3sseos,-articulares-e-musculares/dist%C3%BArbios-vascul%C3%ADticos/considera%C3%A7%C3%B5es-gerais-sobre-a-vasculite
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mastócitos com IgE na sua superfície liberam substâncias, como histamina, prostaglandinas e 

leucotrienos, que causam edema ou inflamação nos tecidos, essas reações variam de leve a 

grave. Durante a infância, a exposição a microrganismos com bactérias e vírus, pode fortalecer 

o sistema imune prevenindo o desenvolvimento de alergias. Um ambiente que diminui a 

exposição de uma criança aos patógenos, pode aumentar o risco de desenvolvimento de 

alergias. A imunoterapia alergênica pode reduzir ou evitar reações alérgicas. 
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APÊNDICE 4 – Questionário do Docente – Conhecimento Sobre Imunologia 

 

 

01ª) Como você considera seu conhecimento sobre Imunologia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

02ª) Como aluno(a) como foi seu ensino em Imunologia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

03ª) O estudo de Imunologia é importante para o seu dia a dia? Justifique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

04ª) Como você analisa o ensino de Imunologia na Educação Básica? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

05ª) Como você analisa os livros didáticos em relação ao conteúdo de Imunologia no Ensino 

Básico? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

06ª) Como é descrito o estudo de Imunologia no livro didático que você trabalha atualmente? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



108 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

07ª) Os alunos possuem dificuldade em entender os conceitos tratados em Imunologia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

08ª) Os alunos conseguem ligar o ensino de Imunologia com seu dia a dia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

09ª) O tempo disponível em sala para se trabalhar Imunologia é suficiente? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10ª) Quais as maiores dificuldades em se trabalhar na sala de aula com Imunologia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

11ª) O assunto Imunologia é cobrado com frequência no ENEM? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

12ª) As aulas tradicionais contribuem para a aprendizagem em Imunologia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

13ª) Você utiliza metodologias diferenciadas em sala de aula? Justifique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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14ª) A utilização de aulas práticas, slides, aplicativos, pesquisas, contribuem para a 

aprendizagem? Justifique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

15ª) A escola Cemer possui os recursos didáticos necessários para um bom ensino-

aprendizagem? Justifique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

16ª) Você possui seus próprios recursos digitais? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

17ª) Quais os recursos digitais que você mais utiliza em sala de aula? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

18ª) Em sua opinião quais as contribuições que a utilização de recursos digitais nas aulas 

podem proporcionar para a sua aprendizagem? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

19ª) Como você analisa o aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO e quais as contribuições para o 

ensino-aprendizagem em Imunologia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

20ª) Quais foram suas dificuldades em relação à metodologia utilizada nessa pesquisa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

PERFIL DO DOCENTE 

 

1. Sexo:  Masculino (    )       Feminino  (    )    

 

2. Escolaridade:  (    ) Pedagógico  (    ) Ensino médio  (    ) 3ª grau:  (    ) completo  (    ) 

incompleto    

Qual o curso/Instituição/ano da conclusão: _______________________________________        

 

3. Pós Graduação concluída? (    ) sim   (    ) Não  

Se “sim”:  (    ) Esp.  (    ) Mestr.  (    ) Doutor.  

Qual o curso/Instituição/ano da conclusão: _______________________________________  

 

4. A quanto tempo leciona Biologia para o EM?  

(    ) um ano ou menos  (    ) menos de 5 anos (    ) menos de 10 anos (    ) mais de 10 anos.  

 

5. Quais são as escolas onde você leciona? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Nesta escola, para que Ano/Turma/Turno você leciona? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 – Questionário 1 do Discente – Conhecimento Sobre Imunologia 

Marque apenas um (X) por pergunta. 

Perguntas SIM NÃO 

1 – Você já ouviu falar/estudou sobre Imunologia (estudo de nossa 

proteção contra macromoléculas estranhas ou organismos 

invasores, como vírus, bactéria, protozoários ou mesmos parasitas 

maiores, e nossas respostas a eles)? 

  

2 – Como você considera o estudo de Imunologia? FÁCIL DIFÍCIL 

  

3 – Os conceitos trabalhados em Imunologia foram de fácil 

compreensão? 

SIM NÃO 

  

4 - O estudo em Imunologia é importante para o seu dia a dia? SIM NÃO 

  

5 – Seu livro didático trabalha o conteúdo de Imunologia com 

clareza? 

SIM NÃO 

  

6 – Os professores utilizam/utilizaram ferramentas metodológicas 

para facilitar a compreensão em Imunologia? 

SIM NÃO 

  

7 - O tempo destinado para o trabalho em sala sobre o Sistema 

Imunológico foi suficiente para um bom aprendizado? 

SIM NÃO 

  

8 – A escola possui as ferramentas necessárias (livros, tablets, 

computadores, internet, entre outros) para um aprendizado 

significativo? 

SIM NÃO 

  

9 – Você considera importante o uso de tecnologias para a 

aprendizagem? 

SIM NÃO 

  

10 – Com a utilização nas aulas de slides, pesquisa em internet, 

computadores, tablets com jogos educacionais, você aprende com 

mais facilidade? 

SIM NÃO 

  

Sugestões ou Comentários 
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APÊNDICE 6 – Questionário 2 do Discente – Conhecimento Sobre Imunologia – 

Aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO 

Marque apenas um (X) por pergunta. 

Perguntas SIM NÃO 

1 – O estudo em Imunologia é importante para o seu dia a dia?   

2 – Com a utilização das novas metodologias tecnológicas, como 

você considera o estudo de Imunologia? 

FÁCIL DIFÍCIL 

  

3 – O aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO apresentou conceitos, 

conteúdos ou temas que você estudou? 

 

SIM NÃO 

  

4 - As apostilas, os slides, os exercícios (livros e ENEM), 

compilados no aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO, contribuíram 

para a sua aprendizagem? 

SIM NÃO 

  

5 - As apostilas, os slides, os exercícios (livros e ENEM), 

compilados no aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO, foram de fácil 

compreensão? 

SIM NÃO 

  

6 – A utilização do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO possibilitou 

que os objetivos/finalidades propostos para a aula fossem atingidos? 

SIM NÃO 

  

7 - A utilização do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO é uma 

estratégia criativa? 

SIM NÃO 

  

8 – Houve dificuldade em utilizar ou compreender o aplicativo 

IMUNOEDUCAÇÃO? 

SIM NÃO 

  

9 – A interface do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO é agradável, 

atraente e/ou lúdica? 

SIM NÃO 

  

10 – O estudo de Imunologia deve ser mais trabalhado em sala de 

aula com a utilização do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO? 

SIM NÃO 

  

Sugestões ou Comentários 
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Apresentação do aplicativo IMUNOEDUCAÇÃO  

APÊNDICE 7 

 

O aplicativo desenvolvido consiste no produto final para conclusão do Mestrado 

Profissional em Ensino de Biologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 

ProfBio – UERN. É um software educacional, contendo compilações de conteúdos presentes 

em livros didáticos do ensino médio e superior, sites, provas do ENEM e vestibulares, com 

o objetivo de funcionar como metodologia alternativa para se trabalhar temas de Imunologia 

em sala de aula. Ao aplicativo foi dado o nome de IMUNOEDUCAÇÃO, e este conta 

também com um jogo interativo de perguntas fechadas onde o usuário testa seus 

conhecimentos de forma divertida, ao ganhar ou perder “vidas”, conforme acerta ou erra as 

respostas das perguntas propostas (IMUNODIVERSÃO).  

O trabalho foi desenvolvido pela Mestra Leila Cristina Lopes Lima, sob orientação 

da professora Dra. Dayseanne Falcão, da professora coorientadora Dra. Regina Marques e 

com o auxílio do desenvolvedor Augusto Monteiro. O projeto recebeu apoio da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamento 001. 
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APÊNDICE 8 

Glossário IMUNOEDUCAÇÃO 

 

Aglutinação 
União de elementos distintos (antígenos) particulados tais 

como bactérias ou eritrócitos pela ação de anticorpos. 

Alérgeno 
Antígeno que pode provocar uma reação alérgica, 

estimulando a produção de anticorpos reagínicos. 

Alergia 

Termo que atualmente engloba qualquer consequência 

adversa, um conjunto de reações causadas por 

hipersensibilidade do sistema imunitário, devido a 

exposição a antígenos.  

Alogênico Algo geneticamente diferente, porém da mesma espécie. 

Analgesia 
Estado de insensibilidade à dor, com o indivíduo 

plenamente consciente. 

Anatoxinas 

Também chamado de toxóide, é uma toxina bacteriana 

inativa, à qual, pelo efeito de métodos químicos ou físicos, 

é destruída a sua ação tóxica, ficando a ação imunizante 

específica da toxina. Podem ser usadas para induzir a 

produção de anticorpos que reagem de forma cruzada com 

as toxinas, com utilidade profilática e terapêutica. 

Anergia 
Ausência de imunidade mediada por células, usualmente 

uma resposta de hipersensibilidade tardia. 

Anticorpo 

Imunoglobulinas formadas em resposta à introdução de 

material dentro do corpo que é por ele reconhecido como 

estranho. Proteína do soro sanguíneo segregada pelos 

linfócitos B em reação à entrada no organismo de uma 

substância estranha (antígeno). 

Antígeno 

É toda substância estranha ao organismo que desencadeia 

a produção de anticorpos, provocando uma resposta 

imune. 

Antissoro 

Soro de um indivíduo previamente imunizado com 

antígeno contendo um anticorpo específico para aquele 

antígeno. 

Antitoxina 
Produtos preparados sinteticamente para tratar pessoas 

picadas por cobras ou artrópodes venenosos. 
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Apoptose 

Morte programada. Um processo de morte celular 

caracterizado pela clivagem de DNA, condensação e 

fragmentação nuclear e vesiculação da membrana 

plasmática levando a fagocitose de fragmentos de células 

sem induzir uma resposta inflamatória. Este tipo de morte 

celular é importante no desenvolvimento de linfócitos, e 

manutenção da tolerância aos próprios antígenos. 

Atopia 

Termo usado para descrever a tendência herdada para 

desenvolver hipersensibilidade imediata, incluindo a 

rinite, asma e eczema, encontrada em alguns seres 

humanos e cães. 

Autoanticorpo 
Anticorpo dirigido contra determinantes antígenos dos 

constituintes do próprio animal. 

Autoagressão Autoimunidade que provoca danos. 

Autoanticorpos Anticorpos cuja produção foi induzida por autoantígenos. 

Autoantígenos 
Antígenos do próprio corpo que, sob condições 

específicas, pode induzir reações autoimunes. 

Autofagia 
Processo pelo qual uma célula degrada seus próprios 

componentes pelo catabolismo lisossômico. 

Baço Um órgão linfoide secundário no quadrante superior 

esquerdo do abdômen. É o principal local de respostas 

imunológicas adaptativas a antígenos provenientes do 

sangue. 

Bactericidade Eliminação de bactérias. 

Basófilo 

São células de defesa do nosso organismo, ou seja, são um 

dos subtipos de leucócitos (glóbulos brancos), derivado 

da medula óssea com semelhanças estruturais e funcionais 

aos mastócitos. 

Bacterina Preparação de bactérias mortas usada para imunização. 

Biotecnologia 

Ciência que trata de tecnologias envolvendo sistemas 

biológicos. Estudo e desenvolvimento de organismos 

geneticamente modificados e sua utilização para fins 

produtivos. 

Blastogênese Produção de células em divisão. 

Câmara de Boyden 
Câmara de dois compartimentos usada para determinação 

laboratorial de quimiotaxia de fagócitos. 

Capping 
Agregação de moléculas de membranas celulares a uma 

região restrita da superfície de uma célula. 

Capsídeo 
Camada externa de proteínas que envolve a partícula viral 

e em cujo interior se encontra o ácido nucleico. 
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Revestimento proteico que recobre as nucleoproteínas 

centrais ou ácidos nucleicos de um vírion. 

Cápsula 

Material espesso, semelhante a um gel, fixado à parede de 

bactérias Gram-negativas ou Gram-positivas, compostas 

de polissacarídios muito hidrofílicos; podem contribuir 

inibindo a fagocitose. 

Caquexina Termo que se refere ao fator de necrose tumoral – TNF 

Carcinogênese 

Tumorigênese. Desenvolvimento de câncer a partir de 

células normais, frequentemente carcinomas de células 

epiteliais.  

Carcinogênio 
Agente capaz de deflagrar o desenvolvimento de um 

tumor maligno.  

Carcinoma 
Neoplasia maligna de uma célula epitelial; é o tipo 

tumoral mais comum.  

Cdna 
DNA complementar. Molécula de DNA que é 

complementar ao mRNA. 

Celomócito 
Leucócito fagocitador amebóide circulante ou fixo; 

participa na defesa imune de invertebrados. 

Células-alvo Células contra as quais atuam mecanismos imunes. 

Células apresentadoras de antígenos (APC) 

São partes do sistema imune adaptativo, capaz de realizar 

fagocitose de microrganismos patógenos presentes no 

hospedeiro, digeri-los em peptídeos e de apresentar esses 

peptídeos na superfície externa de sua membrana, através 

de um complexo proteico denominado Complexo 

principal de histocompatibilidade (MHC).  

Células B 

População de linfócitos que contêm as moléculas CD19 e 

CD22 em sua superfície como marcadores de 

diferenciação. Após terem sido estimulados por antígeno, 

os linfócitos B se diferenciam em células produtoras de 

anticorpos. Eles são, desta forma, responsáveis pela 

especificidade anticórpica vista na resposta adaptativa.  

Células citotóxicas 

Células capazes de eliminar, dada a sua atividade lítica, 

outras células, por exemplo células parasíticas, células 

infectadas por vírus e células de aloenxertos. O seu 

mecanismo de ação pode ser específico ou não específico.  

Célula efetora Célula que realiza uma função especifica. 

Célula matadora natural (NK) 

Célula linfoide mal definida encontrada em animais 

normais e capaz de destruir células infectadas por tumores 

ou vírus. 
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Células de Langerhans 

Presentes na pele, são um tipo de células dendríticas que 

têm funções que envolvem apresentação de antígeno e a 

estimulação de resposta T dependente.  

Células de memória 

Linfócitos B ou T produzidos após o primeiro contato com 

um antígeno específico. Podem proliferar, mas não 

secretam anticorpos nem se transformam em células 

efetoras da imunidade celular. Persistem no organismo 

por períodos prolongados de tempo e “recordam” o 

antígeno que provocou seu aparecimento. 

Células efetoras 

Células executivas, usualmente linfócitos T que, ao serem 

ativados por antígenos apresentam ação citotóxica contra 

células-alvo que contêm o mesmo antígeno.  

Células K (killer) 

Um tipo de linfócitos citotóxicos que têm um papel 

importante no combate a infecções virais e células 

tumorais. Linfócitos não-T e não-B que podem destruir 

células-alvo através da citotoxicidade celular dependente 

de anticorpo (ADCC). 

Células nulas 
Linfócitos aos quais faltam marcadores de superfície de 

células T ou B. 

Células T auxiliares (Helper) 

A classe de linfócitos T cuja principal função é ativar 

macrófagos em respostas imunes mediadas por células e 

promover a produção de anticorpos de células B na 

resposta imune humoral. 

Células-tronco 

Uma célula indiferenciada que se divide continuamente e 

dá origem a outras células–tronco e células de várias 

linhagens diferentes. 

Chaperones 

São proteínas do corpo humano. Proteínas 

“acompanhantes” que mantêm a conformação (arranjo 

espacial) adequada de outras proteínas; além disso, 

reparam a conformação incorreta ou mantêm um 

determinado grupo de proteínas celulares na forma 

inativa, protegendo-as de interações intermoleculares 

improdutivas ou que as danifiquem. São membros das 

proteínas de estresse, ou proteínas de choque térmico 

(HSP). 

Choque anafilático 
Colapso cardiovascular que ocorre no início de uma 

reação de hipersensibilidade sistêmica imediata. 

Choque séptico 

Uma complicação grave das infecções bacterianas que se 

espalharam para a corrente sanguínea (sepse), e são 

caracterizadas pelo colapso vascular, coagulações 

intravasculares disseminados metabólicos. 

Citocina 

Proteínas produzidas por muitos tipos diferentes de 

células que medeiam às reações inflamatórias e 

imunológicas. 
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Citocininas 
Classe de hormônios de crescimento de plantas, 

promovem divisão e diferenciação celular. 

Citotoxicidade Habilidade de eliminar células vivas. 

Classes de imunoglobulina 

Variantes de isótipos que diferem entre si pela estrutura 

dos domínios constantes das cadeias pesadas da 

imunoglobulina. Cinco classes de imunoglobulinas são 

conhecidas: IgG (contendo a cadeia pesada γ), IgM (µ), 

IgA (α), IgD (δ), e IgE (ε). 

Clone 
População de células ou organismos idênticos 

provenientes de uma única célula ou organismo precursor. 

Conglutinina 

Constituinte do soro bovino, não relacionado com as 

imunoglobulinas, que se combina com o terceiro 

componente fixo do complemento.  

Desvio imune 

A conversão de uma resposta de célula T associada a um 

conjunto de citocinas, tais como citocinas Th1 que 

estimulam a imunidade imediada por células, a uma 

resposta associada com outras citocinas, tais como as 

citocinas Th2 que estimulam a produção de isótipos de 

anticorpos selecionados. 

Doença autoimune 
Doença causada por resposta imune dirigida contra os 

próprios tecidos do animal. 

Doença celíaca 

Distúrbio enzimático geneticamente determinado, no qual 

o organismo é incapaz de clivar gliadina e outras 

prolaminas (proteínas com alto conteúdo de prolina e 

glutamina).  

Doença do complexo imunológico 

Uma doença inflamatória causada pela deposição de 

complexo antígeno-anticorpo nas paredes dos vasos 

sanguíneos, resultando na ativação do complemento local 

e recrutamento de fagócitos. 

Doença do soro 

Uma doença causada pela injeção de grandes doses de um 

antígeno de proteínas no sangue e caracteriza-se pela 

deposição de complexo antígeno-anticorpo nas paredes 

dos vasos sanguíneos, especialmente nos rins e 

articulações.  

Doenças infecciosas 

Doenças causadas por microrganismos em multiplicação. 

Incluem vírus, doenças bacterianas e fúngicas, doenças 

por protozoários e por parasitas multicelulares. Ocorrem 

quando a velocidade de replicação do respectivo agente 

excede à aquela de neutralização pelo sistema imune.  

Endossomo 

Uma vesícula ligada à membrana intracelular na quais 

proteínas extracelulares são internalizadas durante o 

processamento do antígeno.  
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Endotoxina 

Componente lipopolissacarídico da parede celular de 

bactérias gram-negativas que possui atividade 

inespecífica. 

Eosinófilo 

Um granulócito derivado da medula óssea nas infiltrações 

inflamatórias das reações de última fase de 

hipersensibilidade imediata que contribui para muitos dos 

processos patológicos nas doenças alérgicas. Os 

eosinófilos são importantes na defesa contra parasitas 

extracelulares, incluindo helmintos. 

Epítopo 
A porção específica de um antígeno macromono na qual 

um anticorpo se liga.  

Eritrócitos 

Células vermelhas do sangue, anucleadas (em humanos e 

outros mamíferos), especializadas no transporte de 

oxigênio e com altas concentrações de hemoglobina. 

Exon 

Segmento da molécula de DNA codificando para uma 

porção de um certo gene, e que é transcrito tanto em 

mRNA quanto traduzido na proteína correspondente. 

Exotoxina 

Proteínas solúveis secretadas por bactérias vivas ou 

liberadas pelo citoplasma de organismos mortos e que têm 

um efeito tóxico específico. São usualmente produzidas 

por organismos gram-positivos. 

Fagocitose 

O processo pelo qual determinadas células do sistema 

imune englobam partículas grandes em diâmetro tais 

como microrganismos infectados.  

Fagossomo 

Vacúolo de um fagócito formado pela invaginação da 

membrana celular e pelo material ingerido, que se 

desenvolve no interior da célula durante o processo de 

fagocitose. 

Fase efetora 
A fase de uma resposta imune na qual um antígeno é 

destruído ou inativado. 

Fator ativador de plaquetas (PAF) 

Um mediador lipídico derivado de fosfolipídios de 

membrana em diversos tipos celulares, que pode causar 

broncoconstrição e dilatação vascular e extravasamento, e 

pode ser um importante mediador na asma.  

Fator nuclear kb (NF-KB) 

Uma família de fatores de transcrição composta de 

homodímeros ou heterodímeros de proteínas homólogas. 

Proteínas NF-kB são necessárias para a transcrição 

induzível de muitos genes importantes em ambas as 

respostas imunológicas naturais e adquiridas. 

Fatores regulatórios de interferon (IRF) 

Uma família de fatores de transcrição induzida ativados 

que são importantes na expressão de genes inflamatórios 

e antivirais.  
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Folículo linfoide 

Uma região rica em células B de um linfonodo ou do baço 

que é o local de proliferação de célula B induzida por 

antígeno e diferenciação.  

Fosfatase (fosfatase proteica) 
Uma enzima que remove fosfato de grupos das cadeias 

laterais de certos resíduos de aminoácidos das proteínas.  

Gamaglobulina 

O grupo de proteínas plasmáticas que tem a mais lenta 

mobilidade eletroforética. É dentro deste grupo que os 

anticorpos (imunoglobulinas) são encontrados. 

Globulinas 
Proteínas precipitadas pela adição de um volume igual de 

solução saturada de sulfato de amônio ao soro. 

Granuloma 

Um nódulo de tecido inflamatório composto por 

aglomerados de macrófagos ativados e linfócitos T, 

muitas vezes com necrose associada e fibrose. Inflamação 

granulomatosa é uma forma de hipersensibilidade crônica 

do tipo tardia, muitas vezes em resposta a micro-

organismos persistentes. 

Hemaglutinação Agregação de eritrócitos por anticorpo ou vírus. 

Hemaglutinação viral 

É o agregamento de células vermelhas que ocorre em 

presença de certos vírus como resultado na ligação de 

vírus e estas células. 

Hematopoiese 

Também conhecida como hemocitopoese ou 

hematopoese, é o processo de renovação celular do 

sangue por meio de processos mitóticos, pois estas células 

possuem vida muito curta. 

Hipersensibilidade imediata 

Hipersensibilidade mediada por anticorpos reagínicos em 

que a administração de antígeno produz uma resposta 

detectável dentro de segundos ou minutos. 

Hipersensibilidade tardia. 

Reação da pele a um antígeno injetado, mediada por 

células. Assim denominada porque a reação não atinge a 

intensidade máxima até 24 a 48 horas após a 

administração do antígeno. 

HLA Antígenos leucocitários. 

Homeostase 

Propriedade do organismo de permanecer em equilíbrio 

mesmo quando ocorrem mudanças radicais no meio 

externo.  

IgA 

É a imunoglobulina predominante nas secreções 

mucosserosas como saliva, colostro, leite e secreções 

traqueobronquiais e geniturinárias. 

IgD 

Perfaz menos de 1% do total de imunoglobulinas 

plasmáticas e a função biológica precisa dessa classe de 

imunoglobulina é ainda incerta.  
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IgE 

Encontrada nas membranas superficiais dos mastócitos e 

basófilos em todos os indivíduos, essa classe de 

imunoglobulina sensibiliza as células nas superfícies das 

mucosas conjuntiva, nasal e brônquica, podendo ter papel 

importante na imunidade contra os helmintos, embora nos 

países desenvolvidos esteja mais comumente associada a 

reações alérgicas como asma e febre do feno. 

IgG 

Imunoglobulina mais abundante no soro e está distribuída 

uniformemente entre os espaços intra e extravasculares. É 

o anticorpo mais importante da resposta imune 

secundária. Em humanos, as moléculas de IgG de todas as 

subclasses atravessam a barreira placentária e conferem 

um alto grau de imunidade passiva ao feto e ao recém-

nascido. 

IgM 

É a primeira imunoglobulina a ser expressa na membrana 

do linfócito B durante seu desenvolvimento. Na 

membrana das células B. O primeiro anticorpo produzido 

numa resposta imune primária é sempre IgMpentamérica. 

Imunidade adquirida 

A forma de imunidade mediada por linfócitos e 

estimulada pela exposição a agentes infecciosos. Ao 

contrário da imunidade natural, a imunidade adquirida é 

caracterizada por uma especificidade requintada para 

macromoléculas distintas e memória, que é a capacidade 

de responder mais vigorosamente a exposições repetidas 

ao mesmo micro-organismo. A imunidade adquirida é 

também chamada de imunidade específica ou adaptativa. 

Imunidade ativa 

A forma de imunidade adaptativa que é induzida pela 

exposição a um antígeno estranho e ativação de linfócitos, 

e no qual o indivíduo imunizado desempenha um papel 

ativo na resposta ao antígeno.  

Imunidade humoral 

O tipo de resposta imune adaptativa mediada por 

anticorpos produzidos por linfócitos B. A imunidade 

humoral é o principal mecanismo de defesa contra os 

microrganismos extracelulares e suas toxinas. 

Imunidade mediada por células (CMI) 

A forma de imunidade adquirida mediada por linfócitos T 

que serve como mecanismo de defesa contra 

microrganismos que sobrevivem e se replicam dentro de 

fagócitos ou células não fagocíticas.  

Imunidade natural 

Proteção contra infecção que se baseia em mecanismos 

existentes antes da infecção são capazes de uma resposta 

rápida aos microrganismos e de reagir essencialmente do 

mesmo modo às infecções repetidas. O sistema 

imunológico natural inclui barreiras epiteliais, células 

fagocíticas, células NK, o sistema complemento e 

citocinas, em grande parte produzida por células 
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dendríticas e fagócitos mononucleares, que regulam e 

coordenam muitas das atividades das células da 

imunidade natural. 

Imunidade passiva 

Um indivíduo recebe anticorpos ou linfócitos de outro 

indivíduo que foi previamente imunizado ativamente. A 

forma de imunidade a um antígeno que se estabelece em 

um indivíduo por transferência de anticorpos ou linfócitos 

de outro indivíduo que é imune a esse antígeno. Um 

exemplo de imunidade passiva é a transferência de soros 

humanos contendo anticorpos específicos para certas 

toxinas microbianas ou veneno indivíduo previamente 

não imunizado. 

Imunização 

É a administração de antígeno com a intenção de produzir 

imunidade protetora. Entretanto, atualmente vem sendo 

comumente usada para descrever o procedimento para 

induzir uma resposta imune. 

Imunobiologia 

Parte da imunologia que estuda principalmente os 

princípios biológicos de defesa do hospedeiro contra 

infecção e com a evolução filogenética do sistema imune. 

Imunodeficiências 

É uma desordem do sistema imunológico caracterizada 

pela incapacidade de se estabelecer uma imunidade 

efetiva e uma resposta ao desafio dos antígenos. 

Imunógeno Substância que é capaz de suscitar uma resposta imune. 

Imunoglobulinas Classe de proteínas que possuem atividade de anticorpo. 

Imunologia 

Disciplina científica que estuda a estrutura, funções e 

reações do sistema imune, as quais ocorrem durante a 

resposta deste a antígenos e outros fatores do ambiente, 

bem como a alterações no ambiente interno do organismo.  

Imunológico Pertencente à, ou caracterizado por imunologia.  

Imunopatologia 

Disciplina da imunologia e patologia que estuda 

alterações de doença que surgem como resultado de 

respostas imunes anormais, pobremente coordenadas 

(hipersensível) ou defeituosa (imunodeficiências), a razão 

básica de tais alterações e as oportunidades para seu 

diagnóstico. 

Imunoprofilaxia 

Prevenção de uma determinada doença infecciosa usando 

vacina, a qual induzirá imunização ativa, ou pela 

administração de soro imune. 

Imunoquímica 

Disciplina científica no limite da imunologia e química. 

Estuda processos imunes a nível molecular, 

particularmente a estrutura, biossíntese, propriedades e 

interações de moléculas que participam nas reações 
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imunes ou que têm um efeito regulatório no curso de tais 

reações. 

Imunoreceptores 

Família de receptores presentes em várias células 

hematopoiéticas, incluindo principalmente os receptores 

de antígeno nos linfócitos T e linfócitos B, além de 

diversos receptores para a porção Fc de Ig. 

Imunossupressão 

Inibição das reações imunitárias do organismo, induzida 

por medicamentos ou agentes imunoterápicos, com a 

finalidade de prevenir ou tratar a rejeição de enxerto ou 

doença autoimune. 

Imunoterapia 
Tratamento de doença com agentes terapêuticos que 

promovem ou inibem as respostas. 

Imunotoxinas 

Proteínas produzidas por um ser humano, que é concebido 

para atacar as células de tumor. Conjugados de anticorpos 

com compostos citotóxicos capazes de combinar-se com 

o antígeno apropriado do alvo, mais frequentemente uma 

célula tumoral e matar as células-alvo pela ação das 

substâncias tóxicas, sem danificar outras células no 

organismo.  

Inflamação 

Reação do organismo a uma infecção ou lesão dos tecidos; 

Reação complexa do tecido vascularizado a infecção, 

exposição a toxinas, ou dano celular que envolve o 

acúmulo extravascular de proteínas plasmáticas e 

leucócitos.  

Interferon 
Proteína capaz de interferir na replicação viral e de regular 

a atividade imune. 

Interleucinas 

Qualquer elemento de um grande número de citocinas 

cujo nome contém um sufixo numérico aproximadamente 

sequencial para a descoberta ou a caracterização 

molecular (p. ex., interleucina-1, interleucina-2). 

Algumas citocinas foram originalmente nomeadas pelas 

suas atividades biológicas e não tem uma designação de 

interleucina. 

Isoantígenos 

Conhecidos como antígenos homólogos; Termo usado 

para se referir a antígenos pelos quais dois indivíduos da 

mesma espécie não idênticos geneticamente diferem um 

do outro.  

Lectinas 

Classe de proteínas de origem não-imunológica, que 

podem aglutinar hemácias graças à sua propriedade de se 

ligar reversivelmente a carboidratos, usadas para 

estimular a proliferação de linfócitos quando se liga a 

açúcares de membrana celular. 

Leucemia 
Conjunto de cânceres que atingem os glóbulos brancos do 

sangue, de precursores da medula óssea, na qual um 
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grande número de células leucêmicas geralmente ocupa a 

medula e circula na corrente sanguínea, comprometendo 

o sistema de defesa do organismo. 

Linfocinas 
Glicoproteínas obtidas de linfócitos, as quais controlam as 

atividades de outras células.  

Linfócito B 

Também conhecida como célula B, é um tipo de linfócito 

que constitui o sistema imunitário, se desenvolvem na 

medula óssea, tem um importante papel na imunidade 

humoral e é um essencial componente do Sistema imune 

adaptativo.  

Linfócitos de memória 

Células T e B de memória são produzidas pela 

estimulação antigênica de linfócitos não imunizados e 

sobrevivem em um estado funcionalmente inativo por 

muitos anos após o antígeno ser eliminado.  

Linfócito T 

Também chamadas de células T, são um grupo de 

glóbulos brancos responsáveis pela defesa do organismo 

contra agentes desconhecidos. Componente chave das 

respostas imunes mediadas por células no sistema imune 

adaptativo.  

Linfócitos T citotóxicos (ou citolíticos) 

(CTL) 

Linfócito T Killer é um linfócito estimulado pela timosina 

para desenvolver a capacidade de matar células que 

exibem antígenos específicos identificados como ameaças 

ao corpo, função efetora.  

Linfócito virgem (NAIVE) 
Linfócito B ou T maduro que não encontrou previamente 

um antígeno.  

Linfoma 

Um tumor maligno dos linfócitos B ou T geralmente 

decorrentes e se espalhando entre os tecidos linfoides, 

mas que pode se espalhar para outros tecidos.  

Linfonodo 

Também conhecidos como gânglios linfáticos, são 

pequenos órgãos perfurados por canais que existem em 

diversos pontos da rede linfática, que atuam na defesa do 

organismo humano e produzem anticorpos.  

Lise 
É um processo de destruição ou dissolução da célula 

causada pela rotura da membrana plasmática. 

Macrófago 

Célula fagocitária derivada do monócito do sangue, com 

o poder de englobar e destruir, por fagocitose, corpos 

estranhos e volumosos. Macrófagos podem assumir 

diferentes formas morfológicas em diferentes tecidos, 

incluindo a microglia do sistema nervoso central, células 

de Kupffer no fígado, macrófagos alveolares no pulmão, 

e os osteoclastos no osso. 

Medula óssea 
A cavidade central do osso que é o local da geração de 

todas as células sanguíneas circulantes dos adultos, 
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também conhecida como tutano, é um tecido líquido-

gelatinoso que preenche a cavidade interna de vários 

ossos onde fabrica os elementos figurados do sangue.  

Melanócitos Células que sintetizam pigmentos de melanina. 

Melanoma Maligno 

Um dos tumores mais malignos. Deriva-se de melanócitos 

cutâneos em geral e se desenvolve através da ativação da 

melanina epidérmica: melanócitos, queratinócitos 

adjacentes, células de Langerhans, infiltrado do cório 

superior. 

Memória 

A propriedade do sistema imunológico adquirido de 

responder mais rapidamente, com maior magnitude, e de 

forma mais eficaz a uma exposição repetida a um antígeno 

em comparação com a resposta à primeira exposição. 

Microrganismo Patogênico 
Microrganismo que tem a capacidade de provocar doença 

em animais susceptíveis. 

Mieloma Tumor de plasmócitos. 

Mitógeno Substancia que estimula a proliferação celular. 

Modificadores da resposta biológica 
Moléculas, tais como citocinas, usadas clinicamente como 

moduladores de imunidade, inflamação e hematopoiese. 

Monocinas 
São produtos protéicos de fagócitos mononucleares que 

influenciam as atividades de outras populações celulares. 

Neoantígeno 

Antígeno com determinantes antigênicos novos, formados 

pela modificação da molécula original de um antígeno 

próprio ou que é parte de um antígeno expresso por 

células transformadas por tumor. Neste caso, é 

denominado antígeno associado a tumor. 

Neoplasia 

Processo patológico que resulta no desenvolvimento de 

um neoplasma; neoformação, tendo assim o mesmo 

significado que tumor (benigno ou maligno). 

Neuroimunologia 

Trata do estudo de inter-relacionamento e comunicação 

entre os sistemas nervoso e imune sob condições 

fisiológicas e patológicas. 

Neutrófilos 

São um tipo de leucócito, sendo portanto responsáveis 

pela defesa e imunidade do organismo. Envolvidos na 

defesa contra infecção bacteriana e outros pequenos 

processos inflamatórios. Também são chamados 

Micrófagos e são o tipo mais abundante no sangue 

humano.  

Opsonina 
Substância que se liga a partículas e facilita sua 

fagocitose. 
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Parasitas 

Parasitas orgânicos que utilizam o hospedeiro como uma 

fonte de nutrição e frequentemente como seu meio 

ambiente natural, estabelecendo assim, uma relação 

ecológica interespecífica desarmônica. Ameaçam os 

tecidos do hospedeiro e provocam doenças.  

Patogênico Adjetivo que expressa a capacidade de causar doença. 

Pinocitose 

Absorção de fluidos por células vivas, através de 

prolongamentos e invaginações da membrana plasmática. 

É o ato de beber realizado pelas células. 

Plaquetas 

Células discoides anucleadas, também conhecidas como 

trombócitos. Produzidas pela medula óssea, são 

responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea e 

hemostasia.  

Probiótico 

O termo é derivado da língua grega e significa “para a 

vida”. São bactérias benéficas que vivem no intestino e 

melhoram a saúde geral do organismo, trazendo 

benefícios como facilitar a digestão e a absorção de 

nutrientes, e fortalecer o sistema imunológico.  

Proteína c-reativa (CRP) 

Um membro da família pentraxina de proteínas 

plasmáticas envolvido na resposta imunológica natural a 

infecções bacterianas. É um reagente de fase aguda e se 

liga à cápsula da bactéria pneumocócica 

Precipitação 

O agregamento de moléculas de antígenos solúveis pelos 

anticorpos para produzir um precipitado visível. Este 

contém tanto antígenos como anticorpos. 

Premunição 

Forma de imunidade observada nas infecções por 

protozoários e alguns helmintos que depende da presença 

contínua do parasita. A superinfecção é evitada enquanto 

os parasitas persistem no hospedeiro mas a imunidade 

desaparece rapidamente após a eliminação do parasita. 

Proteínas de Bence Jones 

Proteínas encontradas na urina de indivíduos com 

mieloma, são usualmente cadeias leves de 

imunoglobulinas. 

Prozona 

Ausência da reação imunológica detectável em um 

sistema de teste na presença de baixas diluições de anti-

soro de alto título. Isto pode ser devido a um largo excesso 

de anticorpo ou à inibição da aglutinação pelo 

complemento ou anticorpo não aglutinante. 

Quimera 

São seres vivos resultados da fusão entre dois óvulos 

fertilizados ou um óvulo fertilizado e um gameta extra. 

Animal que foi populado com sucesso, naturalmente ou 

artificialmente, por células alogênicas. 
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Quimiotaxia 

Movimento de células ou organismos sob a influência de 

um estímulo químico externo. Este pode ser positivo ou 

negativo. 

Reação anafilactoide 
Síndrome de choque aparentemente semelhante à 

anafilaxia mas que não é imunologicamente mediada. 

Reação à pápula e calor 

Inchaço local e vermelhidão na pele no local de uma 

reação de hipersensibilidade imediata. A pápula reflete o 

aumento da permeabilidade vascular, e o calor resulta do 

aumento do fluxo sanguíneo local, ambas as mudanças 

resultantes de mediadores tais como a histamina liberada 

a partir de mastócitos dérmicos ativados. 

Reação de Arthus 
Reação inflamatória local mediada por complexo 

antígeno-anticorpo na pele. 

Reação de fase tardia 

Um componente da reação de hipersensibilidade imediata 

que se segue 2 a 4 horas após a desgranulação de 

mastócitos e que se caracteriza por um infiltrado 

inflamatório de eosinófilos, basófilos, neutrófilos e 

linfócitos.  

Reação inflamatória 

É uma reação do organismo a uma infecção ou lesão dos 

tecidos, onde a região atingida fica avermelhada e quente. 

Quando os pequenos fragmentos de proteínas promovem 

eventos vasculares e recrutam fagócitos ao local da 

atividade inflamatória. 

Reação leucocitária mista (MLR) 

Uma reação in vitro de células T alorreativas de um 

indivíduo contra antígenos MHC em células sanguíneas 

de outro indivíduo. A MLR envolve proliferação e 

secreção de citocinas tanto por células T CD4+ quanto 

CD8+. 

Reações cruzadas 

Um teste de triagem realizado para minimizar as chances 

de rejeição do enxerto onde o paciente que precisa de um 

enxerto é testado para a presença de anticorpos pré-

formados contra antígenos do doador da superfície celular 

(normalmente antígenos MHC). O teste consiste em 

misturar o soro do destinatário com leucócitos de 

doadores potenciais, acrescentando complemento e 

observando se ocorre a lise celular. 

Reações de Shwartzman 

Reações tóxicas e endotoxinas bacterianas em que ocorre 

coagulação intravascular local ou sistémica. A reação é 

precipitada pela ativação da via alternativa do 

complemento. 

Reações de transfusão 

Uma reação imunológica contra a transfusão de 

hemoderivados, geralmente mediada por anticorpos pré-

formados no receptor que se ligam aos antígenos das 

células do doador de sangue, tais como antígenos do 
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grupo sanguíneo ABO ou antígenos de 

histocompatibilidade. Reações transfusionais podem 

levar à lise intravascular das células vermelhas do sangue 

e, em casos graves, danos nos rins, febre, choque e 

coagulação intravascular disseminada. 

Reagentes de fase aguda 

Proteínas, sintetizadas principalmente no fígado, cujas 

concentrações plasmáticas aumentam logo após a 

infecção como parte da síndrome de resposta inflamatória 

sistêmica.  

Receptor de célula pré-T 

Um receptor expresso na superfície das células pré-T 

composto da cadeia 3 do TCR e uma proteína invariante 

pré-Ta. Este receptor se associa a CD3 e moléculas para 

formar o complexo receptor de células pré-T. A função 

deste complexo é a entrega de sinais que estimulam a 

proliferação, rearranjos do gene do receptor de antígeno, 

e outros eventos de maturação.  

Receptor de Fc 

Um receptor de superfície celular específico para a região 

carboxiterminal constante de uma molécula de Ig. Os 

receptores Fc são tipicamente complexos de proteína 

multicadeia que incluem componentes de sinalização e 

componentes de ligação Ig.  

Regulador autoimune (AIRE) 

Uma proteína que funciona para estimular a expressão de 

antígenos de proteína periférica tecidual em células 

epiteliais tímicas. Mutações no gene AIRE em humanos e 

camundongos levam a doenças autoimunes tecido-

específicas por causa de expressão defeituosa de 

antígenos teciduais no timo e incapacidade de eliminar 

células T específicas para esses antígenos. 

Rejeição hiperaguda 

Uma forma de rejeição de aloenxerto ou xenenxerto que 

começa em minutos a horas após o transplante e é 

caracterizada pela oclusão trombótica de vasos do 

enxerto. A rejeição hiperaguda é mediada por anticorpos 

preexistentes na circulação do hospedeiro que se ligam 

aos antígenos endoteliais do doador, tais como antígenos 

do grupo sanguíneo ou moléculas MHC, e ativam o 

sistema complemento. 

Repertório de anticorpos 
O conjunto de diferentes especificidades de anticorpos 

expresso em um indivíduo. 

Repertório de linfócitos 

A coleção completa de receptores de antígeno e, portanto, 

as especificidades de antígenos expressas pelos linfócitos 

B e T de um indivíduo. 

Resposta anaminéstica 

Resposta imune secundária. O termo é geralmente 

aplicado a uma resposta secundária que ocorre após um 

tempo considerável depois da primeira exposição ao 

antígeno. 
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Resposta de fase aguda 

O aumento nas concentrações plasmáticas de diversas 

proteínas, chamadas de reagentes de fase aguda, que 

ocorre como parte da resposta imune natural inicial às 

infecções. 

Resposta imune primária 

Resposta quando o indivíduo entra em contato pela 

primeira vez com o antígeno pela primeira vez, havendo 

a produção de anticorpos e desenvolvendo células B de 

memória. Respostas primárias são caracterizadas por uma 

cinética relativamente lenta e uma magnitude pequena em 

comparação com as respostas depois de uma segunda 

exposição ou exposição subsequente. 

Resposta imune secundária 

Uma resposta imune adaptativa que ocorre na segunda 

exposição a um antígeno, a produção de anticorpos será 

muito mais rápida e eficiente, pois as células B de 

memória vão reconhecer o antígeno e produzir anticorpos.  

Resposta imunológica 

Resposta coletiva e coordenada à introdução de 

substâncias estranhas em um indivíduo, mediada pelas 

células e moléculas do sistema imunológico. 

Sensibilidade de contato 

A propensão de uma reação de hipersensibilidade 

mediada por células T do tipo atrasada de se desenvolver 

na pele em contato com um agente químico específico. 

Produtos químicos que provocam hipersensibilidade de 

contato ligam e modificam as proteínas ou moléculas 

próprias na superfície das APCs, que são reconhecidos 

pelas células T CD4+ ou CD8+. 

Síndrome de linfócito NUS 

Uma doença da imunodeficiência caracterizada pela falta 

de expressão de moléculas MHC de classe II que leva a 

defeitos na apresentação antígenos e na imunidade 

mediada por células. 

Síndrome do choque tóxico 

Uma doença aguda caracterizada por choque, esfoliação 

da pele, conjuntivite, diarreia e que está associada ao uso 

de tampões e causada pelo superantígeno Staphylococcus 

aureus. 

Singênico Geneticamente idêntico. 

Sistema imunológico 

É um sistema de estruturas e processos biológicos que 

protegem o organismo contra doenças. As moléculas, 

células, tecidos e órgãos que funcionam coletivamente 

para fornecer a imunidade, ou proteção contra organismos 

estranhos. 

Sistema linfático 

É o principal sistema de defesa do organismo, constituído 

pelos nódulos linfáticos (linfonodos), ou seja, uma rede 

complexa de vasos, que recolhe fluido tecidual chamado 

linfa, originalmente proveniente do sangue, e o devolve, 

através do ducto torácico, na circulação. Os linfonodos 
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são intercalados ao longo destes vasos e capturam e retêm 

os antígenos presentes na linfa. 

Soro 

Também chamado de sérum ou sero é o plasma sanguíneo 

sem fibrinogênio, liberado após a coagulação do sangue. 

Fluido amarelo claro que surge quando o sangue se 

coagula e o coágulo se contrai. 

Sorologia 

O estudo dos anticorpos do sangue (soro) e suas reações 

com antígenos. O termo sorologia é usado frequentemente 

para se referir ao diagnóstico de doenças infecciosas 

através da detecção de anticorpos específicos de micro-

organismos no soro. 

Sorotipo 
Subtipo dentro de um grupo de organismos que pode ser 

identificado somente por técnicas sorológicas. 

Teste de antiglobulina 

Teste que emprega um anticorpo dirigido contra 

imunoglobulinas para aglutinar partículas carregadoras de 

anticorpos não aglutinantes em sua superfície. Também 

chamado teste de Coombs, segundo o veterinário que o 

desenvolveu. 

Teste de Coombs Veja teste de antiglobulina. 

Teste de hemaglutinação Passiva 

Teste de hemaglutinação provocada pôr anticorpo 

dirigido contra um antígeno artificialmente ligado à 

superfície de eritrócitos. Pode também ser chamado de 

hemaglutinação indireta. 

Timo 

É uma glândula linfoide primário, responsável pelo 

desenvolvimento e seleção de linfócitos T. Órgão 

bilobado situado no mediastino anterior, o local de 

maturação de linfócitos T de precursores derivados da 

medula óssea. O tecido tímico é dividido em um córtex 

externo e uma medula interna e contém células epiteliais 

estromais tímicas, macrófagos, células dendríticas e 

numerosos precursores de células T (timócitos) em vários 

estágios de maturação. 

Timócito Um precursor de um linfócito T maduro presente no timo. 

Título 

Medida do número de unidades de anticorpo por unidade 

de volume do soro. É usualmente expresso como a 

recíproca da diluição do soro no último tubo em uma série 

de diluições crescentes que mostram o efeito desejado. 

Tolerância 

Falha do sistema imune em responder a um antígeno 

específico. Não responsidade do sistema imune 

adaptativo para antígenos, como resultado da inativação 

ou morte de linfócitos autorreativos induzida pela 

exposição a esses antígenos. A tolerância a antígenos 

próprios é uma característica normal do sistema 

imunológico adaptativo, mas a tolerância a antígenos 
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estranhos pode ser induzida sob certas condições de 

exposição ao antígeno. 

Tolerógeno 
Um antígeno que induz tolerância imunológica, em 

contraste a um imunógeno que induz uma resposta imune. 

Toxóide 

É a modificação de uma toxina de modo que suas 

toxicidade é destruída mas não sua imunogenicidade. 

Usualmente isto é conseguido tratando a toxina com 

formaldeído. 

Transferência adotiva 

O processo de transferência de linfócitos de um indivíduo, 

geralmente imunizado, a outro. A transferência adotiva é 

usada em pesquisas para definir o papel de uma 

determinada população celular em uma resposta imune.  

Transfusão 

Transplante de células sanguíneas, plaquetas, ou plasma 

circulantes de um indivíduo para outro. Transfusões são 

realizadas para tratar a perda de sangue por hemorragia ou 

para tratar uma deficiência em um ou mais tipos de células 

sanguíneas resultantes da produção inadequada ou 

excesso de destruição. 

Transplante 

O processo de transferência de células, tecidos ou órgãos 

de um indivíduo para outro ou de um local para outro no 

mesmo indivíduo. 

Urticária 

Inchaço localizado transitório e vermelhidão da pele 

causada por vazamento de fluido e proteínas plasmáticas 

de pequenos vasos na derme durante uma reação de 

hipersensibilidade imediata. 

Vacina 

Suspensão de microrganismos patogênicos, mortos ou 

atenuados, introduzida num organismo a fim de provocar 

a formação de anticorpos contra determinado agente 

infectante. Uma preparação de antígenos microbianos, 

muitas vezes combinados com adjuvantes, que é 

administrada aos indivíduos para induzir uma imunidade 

protetora contra infecções microbianas. O antígeno pode 

estar na forma de microrganismos vivos não virulentos, 

microrganismos mortos, componentes macromoleculares 

purificados de um microrganismo, ou um plasmídeo que 

contém a codificação do DNA complementar de um 

antígeno microbiano. 

Vacina autógena 

Vacina preparada a partir de organismos causadores de 

doença num indivíduo ou população e subsequentemente 

usada nesse mesmo indivíduo ou população para 

estimular a imunidade, tendo em vista auxiliar sua 

recuperação.  
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Vacina de vírus vivo 

Uma vacina composta de uma forma viva, mas não 

patogênica (atenuada) de um vírus. Uma vacina de vírus 

vivo comumente usado é a vacina Sabin. 

Vacina mista 

Vacina contendo uma mistura de diferentes antígenos 

usada com a intenção de promover imunidade contra 

vários microrganismos ou toxinas. Por exemplo, as 

vacinas contra cinomose canina, hepatite infecciosa e 

leptospirose podem ser satisfatoriamente combinadas em 

vacina mista. 

Vacina sintética 

Vacinas compostas de antígenos derivados de DNA 

recombinante. Vacina sintética para o vírus da hepatite B 

e vírus herpes simplex está agora em uso. 

Vacinação 
A administração de antígeno (vacina) em um animal com 

intenção de estimular uma resposta imune protetora. 

Vigilância imunológica 

De uma função fisiológica do sistema imunológico é para 

reconhecer e destruir clones de células transformadas 

antes que elas se transformem em tumores e de matar os 

tumores depois de já formados. O termo vigilância 

imunológica é usado de maneira geral para descrever a 

função de linfócitos T para detectar e destruir qualquer 

célula. 

Vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

O agente etiológico da AIDS. O HIV é um retrovírus que 

infecta uma variedade de tipos de células, incluindo 

células T auxiliares expressando CD4, macrófagos e 

células dendríticas, e causa destruição crônica progressiva 

do sistema imunológico. 

Vírus da imunodeficiência símia 
Um lentivírus estreitamente relacionado ao HlV-P que 

causa uma doença semelhante à AIDS em macacos. 

Virulência 

Este termo é usado para quantificar a potência da 

produção de doença por um microrganismo patogênico 

particular. 

Xenoenxerto 
Enxerto entre indivíduos xenogênicos, isto é, indivíduos 

de espécies diferentes. 

Zona marginal 

Uma região periférica de folículos linfoides esplênicos 

contendo macrófagos, que são particularmente eficientes 

na captura de antígenos polissacarídeos.  
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