
Imunidade e Controlo de Doenças 

Actividade 1 (pág. 132) 

1. Podem ser referidos: vírus, como, por exemplo, Influenza A; e bactérias, como Borrelia burgorferi.  

2. Entre outros aspectos poderá  ser referido o contacto entre as  pessoas, a intervenção de insectos 

e outros animais, alimentos, água inquinada, etc.  

3. Por exemplo: medidas de higiene como lavar e desinfectar as mãos, o uso de roupas próprias nos 

hospitais, o uso de máscaras;  combate a insectos vectores; uso de repelentes em zonas 

afectadas  

  

Actividade 2 (pág. 136) 

1. Núcleo 

2. Devem ser referidos, por exemplo: a replicação do DNA viral utilizando nucleótidos da célula 

hospedeira; os ribossomas da célula fazem a tradução do mRNA do vírus e produzem proteínas 

virais. 

3. Ocorre a replicação do DNA da bactéria, formando-se duas moléculas iguais. Essas moléculas são 

separadas devido à citocinese, criando-se depois uma parede celular que separa as duas células-

filhas que têm dimensões idênticas. Após o crescimento das células-filhas, pode iniciar-se um novo 

ciclo. 

4. Todo o processo de bipartição decorre à custa dos materiais bacterianos e utilizando ribossomas e 

enzimas da própria célula.  

 

Actividade 4 (pág. 139) 

1. Podem ser referidos, por exemplo: a pele, com a sua estrutura, apresentando exteriormente uma 

camada de células mortas, dificulta a entrada de agentes invasores, como bactérias, vírus 

protozoários, etc. As mucosas também dificultam a entrada de seres estranhos, tendo muitas vezes 

associadas glândulas que produzem secreções que destroem agentes agressivos.  

2. As secreções estomacais têm um pH ácido que destroem muitos agentes ingeridos juntamente com 

os alimentos. Além disso, as próprias enzimas do suco gástrico podem destruir bactérias e outros 

agentes infecciosos.  

3. Mecanismos de defesa não específica são mecanismos' gerais de defesa contra agentes estranhos, 

independentemente do tipo de agente, e que se exprimem do mesmo modo.  

4. Por exemplo: barreiras físicas, como a pele e as mucosas; barreiras químicas, como secreções 

gástricas, saliva. 

5. Mecanismos de defesa específica são dirigidos contra determinados agentes, implicando o 

reconhecimento desses agentes agressores por células especializadas do sistema imunitário.
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Actividade 6 (pág. 144) 

1. A histamina produzida por mastócitos provoca a dilatação, permitindo um maior fluxo de sangue. Este 

fluxo leva à chegada de um maior número de leucócitos, nomeadamente leucócitos com função 

fagocitária. 

2.  Rubor - devido ao maior fluxo sanguíneo. Calor - intensificação da respiração celular e libertação de 

calor.  Edema - devido à acumulação de plasma que sai dos capilares.  

3. Pela fagocitose, muitos dos agentes agressores, como, por exemplo, bactérias, são digeridos e 

destruídos; além disso, são também digeridas células mortas e fragmentos de células.  


