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Biologia 12 

Sistema imunitário 

 

Resposta imunitária – conjunto de processos que permite ao organismo reconhecer 

substâncias estranhas ou anormais de forma a que sejam neutralizadas e eliminadas. 

 

O reconhecimento dos elementos próprios e estranhos ao organismo baseia-se num conjunto 

de glicoproteínas superficiais da membrana citoplasmática que funcionam como marcadores 

celulares. Estas glicoproteínas são codificadas por um conjunto de genes localizados no 

cromossoma 6, sendo designado complexo maior de histocompatibilidade (MHC). 

 

Componentes do sistema imunitário: 

Órgãos linfóides: 

- primários ou centrais (timo e medula vermelha dos ossos) 

- secundários ou periféricos (gânglios linfáticos, amígdalas, baço, apêndice, 

adenóides...) 

Vasos linfáticos 

Células efectoras: 

- leucócitos agranulares (linfócitos e monócitos) e leucócitos granulares (basófilos, 

neutrófilos e eosinófilos) 

- macrófagos 

- plasmócitos 

 

Mecanismos de defesa 

Não específicos (inato) Específicos (adquirido) 

Conjunto de processos através dos quais o 

organismo previne a entrada de agentes 

estranhos e os reconhece e destrói. A resposta é 

sempre a mesma, qualquer que seja o invasor e o 

número de exposições. Sem especificidade e sem 

memória. 

Inclui o conjunto de processos através dos quais o 

organismo reconhece os agentes invasores e os 

destrói de uma forma dirigida e eficaz. Ao 

contrário da resposta inata, a resposta do 

organismo ao agente invasor melhora a cada novo 

contacto. Verifica-se especificidade e memória. 

Barreiras físicas (mucosas e pele) e secreções 

(suor, lágrima, saliva,...) – previnem a entrada. 

Fagócitos (neutrófilos e macrófagos) – ingerem e 

destroem agentes patogénicos. 

Mediadores químicos (Histamina, Interferão e 

Sistema complemento) – actuam directamente 

contra os agentes patogénicos ou activam 

mecanismos que levam à sua destruição. 

Resposta inflamatória – envolve mediadores 

químicos e fagócitos 

Células NK (natural killers) – Destroem células 

infectadas por vírus e células cancerosas. 

Imunidade humoral 

A imunidade humoral é mediada por anticorpos 

que circulam no sangue e na linfa e que são 

produzidos após o reconhecimento do antigénio 

por linfócitos B. 

Imunidade celular 

A imunidade celular é mediada pelos linfócitos T 

e é particularmente efectiva na defesa do 

organismo contra agentes patogénicos 

intracelulares, pela destruição das células 

infectadas, e contra células cancerosas. É 

também responsável pela rejeição de enxertos e 

de transplantes. 
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-- Imunidade inata -- 

 

-- Fagocitose (por granulócitos e macrófagos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- Sistema complemento (conjunto de cerca de 20 proteínas produzidas pelo fígado) 

O esquema representa diferentes acções não específicas desencadeadas pelo sistema 

complemento. 
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-- Interferão (conjunto de proteínas – acção antiviral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- Resposta inflamatória (ou inflamação; desencadeada por mediadores químicos, como a 

histamina produzida por basófilos ou mastócitos) 

Nota: quimiotaxia é a atracção dos leucócitos por certas substâncias químicas produzidas 

por microorganismos ou células injuriadas. 
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-- Imunidade adquirida -- 

Nota: As substâncias que desencadeiam uma resposta específica são os antigénios. 

 

Maturação de linfócitos pela aquisição de moléculas específicas – receptores de antigénios: 

Linfócitos 
imunocompetentes 

 

-- Imunidade humoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os linfócitos B são 
processados na 
medula (bone 
marrow) 

Os anticorpos pertencem a um grupos de proteínas globulares designadas imunoglobulinas 

(Ig’s). Os anticorpos podem actuar por: neutralização, estimulação da fagocitose, 

aglutinação, precipitação ou activação do sistema complemento. 
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-- Imunidade celular 

Célula apresentadora 
do antigénio 

Os linfócitos T são 
processados no 
timo 

Cooperação 
entre células 
imunitárias 

 

Imunidade 

Protecção do organismo em relação a antigénios 

Activa 

(por introdução de antigénios) 

Passiva 

(por introdução de anticorpos) 

Natural 

por doença 

 

Artificial 

por vacina 

Natural 

pelo leite materno ou 

placenta 

Artificial 

soro 

 

 

Desequilíbrios 

- Imunodeficiência inata 

- Imunodeficiência adquirida (SIDA) 

- Alergias 

- Doenças auto-imunes (como: esclerose múltipla, artrite reumatóide, lúpus, 

diabetes insulinodependente) 
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-- Biotecnologia no diagnóstico e na terapêutica de doenças -- 

 

A biotecnologia consiste na manipulação de organismos, células ou moléculas biológicas 

com aplicações específicas 

 

-- Importância dos anticorpos na Biotecnologia aplicada à Saúde 

 

Os anticorpos, pela sua elevada especificidade, são utilizados no diagnóstico e no 

tratamento de doenças provocadas por determinados antigénios 

Um antigénio (uma bactéria ou um vírus, por exemplo) possui geralmente vários 

determinantes antigénicos que estimulam diferentes clones de linfócitos B e dão origem à 

produção de diferentes tipos de anticorpos. 

 

Anticorpos policlonais – anticorpos produzidos como resultado da estimulação de vários 

clones de linfócitos B, em resposta a um determinado antigénio, e que apresentam 

especificidade para cada um dos diferentes determinantes antigénicos desse antigénio. 

Anticorpos monoclonais – são obtidos pela estimulação de um único clone de linfócitos B 

e, por isso, são todos iguais e específicos para um só determinante antigénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicações dos anticorpos monoclonais: 

a) Diagnóstico de doenças ou condições clínicas: testes de gravidez, 

diagnóstico de doenças como hepatite, raiva, sífilis e gonorreia. 

b) Imunização passiva: soro antitetânico para pessoas não vacinadas, após 

infecção. 

c) Tratamento do cancro: herceptina é um anticorpo utilizado no tratamento do 

cancro da mama; anticorpos marcados com iodo radioactivo utilizados para a 

regressão de linfomas. 

d) Antídotos para venenos e drogas: aplicado em veneno de cobras. 

e) Enxertos e transplantes: para verificar compatibilidade dos tecidos. 
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-- A Biotecnologia na obtenção de produtos com aplicação terapêutica 

 

A bioconversão consiste na transformação de um determinado composto noutro composto 

estruturalmente relacionado, e com valor comercial, por células ou organismos. 

 

Exemplos: 

a) Antibióticos: combatem infecções bacterianas e são produzidos por fungos 

(Penicillium e Aspergillus). 

b) Esteróides: utilizados como contraceptivos, anti-inflamatórios (cortisona) e 

anabolizantes e são produzidos por certos géneros de fungos e bactérias. 

c) Vitaminas: suplementos nutricionais produzidos por certos géneros de bactérias e 

de fungos. 

d) Vacinas: para prevenção de doenças infecciosas. 

e) Proteínas humanas: produtos como insulina, factores de coagulação, interferão e 

hormona de crescimento, obtidos através de microorganismos recombinantes. 

 

Exercício

 

1. Observe a figura seguinte que ilustra as diferentes linhas de defesa do organismo 

contra agentes patogénicos. 
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1.1. Distinga, sucintamente, imunidade inata e imunidade adquirida. 

1.2. Refira duas barreiras físicas que previnem a entrada de agentes patogénicos no 

organismo. 

1.3. Refira dois conjuntos de proteínas antimicrobianas que actuem na imunidade 

inata e explique qual a sua função. 

1.4. Explique qual(ais) a(s) causa(s) da febre e qual o seu efeito na imunidade 

inata. 

1.5. Identifique os tipos de imunidade adquirida representados por A e B. 

1.6. Os anticorpos actuam sobre os antigénios de diferentes modos. Explicite dois 

desses modos de actuação. 

1.7. Explique a importância das células de memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom estudo! ☺ 

Ana Cristina Andrade 
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