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Vírus

Veneno em latim é virus Veneno como causador do mal estar 

Agente infeccioso capaz de causar doenças
em humanos, animais e plantas

Fora da célula: virion ou partícula viral

12 a 400 nm



- Parasitas intracelulares obrigatórios 

- Acelulares

- Não tem metabolismo próprio

- Podem infectar animais, plantas, fungos e bactérias

- Dessa forma, chamamos de agentes infecciosos 

 - Apresentam DNA ou RNA
 

Características gerais

fonte: tirinha de Silva João - ciência na rua 



Estrutura viral 

fonte: microbiologando - UFRGS

Espículas: glicoproteínas com funções
muito importantes no reconhecimento
vírus-célula
Envelope: presente ou não; tem função de
proteção e confere ao vírus maior
patogenicidade 
Capsídeo: estrutura que envolve o
material genético com função de protegê-
lo
Material genético: responsável por atribuir
as informações principais do vírus. Pode
ser RNA ou DNA. 
Em alguns, transcriptase reversa: enzima
que produz DNA a partir de RNA

 





Vivo ou não vivo? 

- Acelular 
- Não tem metabolismo próprio 

 
_______________________________

 
- Dentro da célula se replica 

- Tem material genético 
- Sofre mutações 

- Evolui 
 



ADESÃO | PENETRAÇÃO | REMOÇÃO DO CAPSÍDIO | BIOSSÍNTESE |
MONTAGEM DAS PARTÍCULAS VIRAIS | DISPERSÃO 

 

Replicação viral



1) Adesão 
 - fixa-se à superfície dos hospedeiro 
- glicoproteínas de superfície vão reconhecer os receptores (papel das espículas) 
- sem receptor = sem infecção, pois reduz a susceptibilidade ao vírus

2) Penetração 
2.1. Envelopados 
2.1.1. Fusão com a membrana: o vírus envelopado se fusiona com a MP e o conteúdo do
vírus é imediatamente liberado para o citoplasma 
2.1.2. Via vesículas: alguns vírus precisam de pH ácido para a fusão, então são
interiorizados como vesículas (endossomos). Essas vesículas, com a ajuda de enzimas, se
acidificam e o vírus consegue se fusionar com a membrana dela e sair para o citoplasma 
2.2 Não envelopados 
Cruzam a membrana diretamente ou podem  entrar via vesículas, cruzando e destruindo
sua membrana 



3) Remoção do capsídio 
Enzimas do hospedeiro fragmentam o capsídio e o ácido nucleico se separa do vírus. Isso
não ocorre em bacteriófagos (eles só injetam o material) 

4) Biossíntese 
Duplicação do material genético viral utilizando a maquinaria de síntese proteíca do
hospedeiro. Nessa situação, a síntese no hospedeiro é interrompida

5) Montagem de partículas virais 

6) Dispersão 
As partículas virais são liberadas para fora da célula por lise ou brotamento. 

Lise <=> morte celular 
Muitos brotamentos <=> morte celular 



Ciclo lítico: todas as etapas anteriores e no final tem lise celular
 

Ciclo lisogênico: o material genético do vírus se integra ao material genético da célula hospedeira, que, quando 
   se replica, produz células-filhas com material genético viral. Depois de um tempo, inicia-se o ciclo lítico

ex. ciclo lisogênico: bacteriófago lambda, vírus da herpes oral e genital, HIV, etc



 Penetrar na célula 
 Ser ativo contra muitas espécies 
 Conseguir inibir a replicação viral 
 Não conduzir ao desenvolvimento de resistências 
 Ter toxicidade baixa para a célula 
 Não interferir nos mecanismos normais de defesa do organismo 

- Classe dos anti-virais
- O antiviral ideal deve: 

Medicamentos 



• Inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa: impedir que essa enzima funcione 
• Inibidores não nucleosídicos: inibem a TR , se incorporando à cadeia de DNA do vírus 
• Inibidores da protease: impedem que os vírus produzam as proteínas virais 
• Inibidores de DNA-polimerase: impedem a síntese de DNA viral (Aciclovir)
• Inibidores da fusão do HIV: impedem que o vírus se ligue e entre nos linfócitos TCD4+
(célula de defesa) 
• Imunomodulação: sinalizam para começar a produção de proteínas antivirais 
• Inibidores da liberação e desmontagem viral: fazem com que os vírus recém-sintetizados
permaneçam fixados à célula hospedeira (Oseltamivir, zanamivir)



  Vem da palavra latina “vaccinus” que significa “DE ou DA VACA” 
 Edward Jenner em 1789 percebeu que mulheres que ordenhavam as vacas e que contraíam a
varíola bovina posteriormente não desenvolviam a varíola 
 Maneira simples, segura e eficaz de se proteger contra doenças infectocontagiosas sem
necessariamente se contaminar 
 Forma de imunização ativa (induz o organismo a produzir anticorpos) 
 Mantida pela memória imunológica 

Vacinas 

Vacina é diferente de soro! 
O soro já possui os anticorpos

prontos para combater determinado
patógeno. A imunização é passiva! 





Fonte: instagram.com/FCFUSP 

Mitos e verdades 

• Vacina NÃO causa autismo 
• Vacinas podem causar alergia (há
algumas com proteína do ovo) 
•As vacinas não são desprovidas de
efeitos adversos 
•Crianças vacinadas podem
desenvolver doenças (pode não ser
100% eficiente)



D O E N Ç A S  

virais
PESSOA PARA PESSOA VETOR o resto: 

Varíola 
Sarampo
Caxumba
Catapora

Poliomielite
Rubéola

Gripe
Hepatite**
Herpes***
COVID-19

Dengue
Febre amarela

SEXUAL 

AIDS*
 Hepatite**
Herpes***

Raiva: saliva de animais
infectados 

Encefalite: não é transmissível 
 



Varíola' - considerada como erradicada 
pela OMS - tem vacina
Sarampo - tem vacina 
Caxumba - tem vacina
Catapora - tem vacina 
Poliomielite - tem vacina
Rubéola - tem vacina 
Gripe - tem vacina
Hepatite** - tem vacina para hepatite A e B
Herpes* - tem vacina contra Herpes zoster
COVID-19 - tem vacina 

PESSOA PARA PESSOA

Transmissão por secreções
(saliva, tosse, espirro), em
algumas situações por objetos
contaminados'.
Majoritariamente por via aérea
 
Prevenir por medidas
sanitárias básicas envolvendo
contato  



Dengue - arbovírus causador - Aedes aegypti -
controlar o vetor e evitar água parada 
Febre amarela - flavivírus causador - geralmente
Aedes aegypti - tem vacina

Não há caso de febre amarela urbana
no Brasil desde 1942! 
 

VETOR 



AIDS* - retrovírus - tem
transcriptase reversa
 Hepatite** - é a hepatite B
Herpes*** - 99% da população
já adquiriu imunidade na
infância e na adolescência

SEXUAL
Evitar relações sexuais
sem camisinha. Outros
métodos contraceptivos
não protegem contra
ISTs! 
Evitar também contato
com materiais
contaminados.



Raiva: saliva de animais infectados - letalidade de
aproximadamente 100% - vírus com afinidade por células
nervosas
Encefalite: não é transmissível - pode ser desencadeada por
diversos vírus (Herpes zoster, vírus da raiva, sarampo, polio,
influenza, HIV, etc)

 

O RESTO 



COVID-19 
COronaVIrus Disease-19





FORMAS DE TRANSMISSÃOFORMAS DE TRANSMISSÃO POR QUE FOI TÃO RÁPIDO?POR QUE FOI TÃO RÁPIDO?  

- toque ou aperto de mãos

contaminadas

- gotículas de saliva

- espirro, tosse, catarro

- objetos e superfícies contaminadas

- maior proporção de idosos 

- maior número de turistas internacionais nos

primeiros dias 

- países demoraram para adotar medidas de

prevenção 

- hábitos de saudação que envolvem contato físico   



POR QUE FOI TÃO DIFÍCIL CONSEGUIR UMAPOR QUE FOI TÃO DIFÍCIL CONSEGUIR UMA

VACINA?VACINA?  

- condições de armazenamento 

- variantes do vírus

- vírus é parasita intracelular obrigatório!

- comprovações de segurança, eficácia e

qualidade

- Lavar as mãos regularmente 

- Usar álcool 60~70% quando não for possível lavar

com água e sabão

- Utilizar máscara 

- Cobrir a boca ao tossir e/ou espirrar 

- Lavar e desinfetar objetos, superfícies, etc

- Combater o estresse 

- Distanciamento 

   

ENTÃO, SÓ RESTA A PREVENÇÃOENTÃO, SÓ RESTA A PREVENÇÃO

- impede a regulação da pressão

arterial

- promove formação de muco

-   causa sobrecarga do fígado 

O vírus...O vírus...


