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SISTEMA DE DEFESA  BIOLOGIA – PROF. MARCONI  
 

DEFESAS NÃO ESPECÍFICAS 

As defesas não específicas ou inatas estão presentes desde o nascimento, e proporcionam ao organismo seu 

primeiro nível de proteção contra microorganismos e outras substâncias nocivas. 

Estas defesas são as seguintes: 

 Barreiras físicas: A pele 

 Defesas químicas: o ácido gástrico, o suor e as lágrimas 

 As superfícies internas do corpo, que estão revestidas por mucosas e protegidas por uma capa de 
mucosa que "aprisiona" as bactérias e as partículas virais 

 As bactérias (flora bacteriana da pele, mucosas e intestinos) que competem com os microorganismos 
invasores, para obter alimento e abrigo, limitando o seu potencial de crescimento. 

  Os tecidos produzem substâncias capazes de destruir os organismos invasores, por exemplo: 

Lisozima - Uma enzima produzida nas glândulas salivares, nas lágrimas, nos gânglios linfáticos e no baço, 

assim como nas membranas mucosas das vias respiratórias e no trato digestivo. 

Interferon - Um grupo de proteínas produzidas em resposta a presença de vírus, que induzem as células a 

liberar uma substância que inibe a replicação viral. 

 A resposta inflamatória se inicia com freqüência por contato com um ou mais antígenos. Como parte 
do processo inflamatório, os leucócitos (fagócitos), são atraídos até as substâncias estranhas. Os 
fagócitos são células devoradoras cujo objetivo é absorver e digerir substâncias estranhas; expulsam 

eficazmente os microorganismos invasores do corpo e eliminam o tecido corporal lesado. 

A resposta inflamatória também pode ocorrer devido a outras substâncias que não sejam 

microorganismos, como ocorre em doenças auto-imunes, por exemplo. 

 

DEFESAS ESPECÍFICAS 

Contrastando com as defesas inespecíficas presentes no organismo desde o nascimento, o corpo pouco a 

pouco vai criando seu próprio sistema sofisticado de defesa. A capacidade de um indivíduo sobreviver ou 

recuperar-se de uma infecção, e posteriormente resistir ao mesmo agente infeccioso, se deve ao 

desenvolvimento de uma resposta imune específica. A proteção futura depende do desenvolvimento de uma 

memória imunológica. A exposição a um patógeno somente protegerá no futuro contra o mesmo patógeno, 

e não confere uma imunidade contra toda uma gama de patógenos. Por exemplo, a exposição a um dos três 

tipos do vírus da pólio, não confere imunidade contra os outros dois. Por isto é necessária uma vacina 

trivalente (baseada nas três cepas). A iniciação de resposta imune depende do reconhecimento da 

substância estranha, chamada antígeno, que é o recurso adotado pelo corpo para resistir ao ataque. 
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LEUCÓCITOS 

Os leucócitos ou células brancas do sangue são corpúsculos incolores implicados nas defesas celulares e 
imunocelulares do organismo. O número de leucócitos por milímetro cúbico de sangue no adulto normal é 
de 5.000 a 10.000. Chama-se leucocitose ao aumento e leucopenia à diminuição do número de leucócitos 

no sangue. 

Tipos de leucócitos 

.  

Desenho esquemático dos cinco tipos de leucócitos do sangue humano 

Existem dois tipos distintos de sistemas imunes, cada um deles dependendo da função dos linfócitos: (1) o 
sistema dos linfócitos “B” e (2) o sistema dos linfócitos “T”. 
Sistema dos linfócitos “B” Este sistema forma anticorpos para a destruição das agentes invasores. O 

mecanismo para essa função é o seguinte: na primeira exposição a um agente estranho específico, alguns 

de seus constituintes-em especial, suas proteínas ou polissacarídeos-chamados, genericamente, de 

antígenos, reagem com os linfócitos que se multiplicam intensamente e produzem grande quantidade de 

moléculas protéicas chamadas anticorpos. Esses anticorpos possuem a capacidade específica de reagir com 

o tipo exato de antígeno que originou sua formação, sem que, nas situações usuais, reajam com outras 

substâncias dos tecidos corporais. Como resultado, os anticorpos destroem apenas o agente invasor. Essa 

destruição é realizada por (1) aglutinação o que quer dizer ajuntamento, formar grumos, (2) lise significando 

ruptura da membrana celular do agente, (3) neutralização o que significa bloqueio de seus efeitos tóxicos ou 

(4) opsonização significando fazer com que o agente invasor fique susceptível à fagocitose por neutrófilos ou 

por macrófagos. 
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Sistema dos linfócitos “T” Neste sistema, um conjunto inteiramente diferentes de linfócitos dos gânglios 

linfáticos, as células T, reage com o antígeno do mesmo modo como fazem  as células do sistema B. 

Entretanto, ao invés de formar anticorpos, esse sistema produz células T sensibilizantes. Essas 

células possuem locais reativos em suas membranas celulares que são semelhantes aos pontos 

reativos das moléculas de anticorpos. Como resultado, as células T sensibilizadas fixam-se ao agente 

invasor do mesmo modo como fazem os anticorpos. Entretanto, existem vários tipos de células T e os 

mais importantes deles são os seguintes: (1) células T citotóxicas, que se fixam diretamente ao agente 

invasor destruindo-o; (2) células T ajudantes, que interagem com o sistema imune das células B nos 

gânglios linfáticos, para a produção de anticorpos pelas células B, contra os antígenos que 

sensibilizam as células T; (3) células T supressoras, que atuam no sentido de controlar todo o processo 

imune, impedindo, principalmente, as reações imunes desreguladas. Normalmente, embora todos os 

tecidos do corpo humano possuam proteínas, nosso sistema de imunidade está adaptado para não 

formar anticorpos ou linfócitos sensibilizados que possam atacar os tecidos do próprio corpo. Isso é 

chamado de tolerância imune. Contudo, em certas circunstâncias, de modo mais freqüente na idade 

avançada do que na juventude, o sistema imune fica anormal, e, alguns anticorpos ou linfócitos 

sensibilizados são formados, tendo a capacidade de atacar os tecidos do próprio corpo. Isso é causa 

das várias formas de doenças auto-imune, como por exemplo, a febre reumática, a artrite reumatóide, a 

doença tireoidiana, a doença paralisante miastenia grave e a doença auto imune chamada lúpus 

eritematoso, que ataca todos os tecidos do corpo e é letal caso não seja tratada. 

 

A alergia é outra condição que resulta da anormalidade do sistema de imunidade. Algumas pessoas possuem 

forma hereditária de alergia. Outras pessoas formam quantidades muito grandes de anticorpos cujas 

moléculas têm grandes dimensões, os anticorpos IgE, que possuem número várias vezes maior de pontos 

reativos que os anticorpos comuns. Esses anticorpos anormais fixam-se fortemente a muitas das células 

corporais em especial aos basófilos. Então, quando ocorre reação imune entre esses anticorpos e o antígeno- 

que, neste caso, é chamado de alérgeno- que provocou sua formação, os basófilos rompem e liberam diversas 

substâncias tóxicas, todas exercendo efeitos potentes sobre o corpo. Entre essas substâncias, merecem 

destaque a histamina, que pode causar a febre do feno e a urticária, e a substância de ação lenta da anafilaxia, 

que pode causar asma. 

 

OS DOIS TIPOS BÁSICOS DE IMUNIDADE-A IMUNIDADE HUMORAL E A IMUNIDADE CELULAR 

Dois tipos básicos, intimamente relacionados, de imunidade estão presentes no corpo. Em um deles, o corpo 

forma anticorpos circulantes, que são moléculas de globulinas, capazes de atacar o invasor. Esse tipo de 

imunidade é a imunidade humoral. O segundo tipo de imunidade é conseguido pela formação de grande 

número de linfócitos altamente especializados que são sensibilizados, de forma específica, contra o agente 

estranho. Esses linfócitos sensibilizados possuem a capacidade especial de se fixarem ao agente estranho e 

de destruí-lo. Esse tipo de imunidade é chamado de imunidade celular ou, algumas vezes, de imunidade 

linfocítica. 
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ALERGIA 

 

Um dos importantes efeitos colaterais da imunidade é o desenvolvimento, sob certas condições, de alergia. 
Existem pelo menos três tipos de alergia, dos quais dois podem ocorrer em qualquer pessoa e o terceiro só 
ocorre em pessoas que tenham tendência alérgica específica. 
Alergias que Ocorrem em Pessoas Normais 
Alergia de Reação retardada. Esse tipo de alergia, freqüentemente, causa erupções cutâneas em resposta a 
determinados medicamentos ou agentes químicos, em especial, cosméticos e produtos químicos de uso 
doméstico, a que a pele da pessoa é exposta repetitivamente, a pequenos intervalos. Outro exemplo desse 
tipo de alergia é a erupção cutânea em resposta à urtiga. A alergia de reação retardada é causada por linfócitos 
sensibilizados do tipo da célula-T de hipersensibilidade e não por anticorpos. No caso da urtiga, sua toxina 
não produz muita lesão tecidual. Contudo, pela exposição repetida, ela vai provocar a formação de linfócitos 
sensibilizados. Então, as células – T difundem para a pele, em número suficiente para se combinar com a 
toxina da urtiga e produzir reação do tipo da imunidade celular. Chamando atenção para o fato de que a 
imunidade celular pode causar a liberação de muitas substâncias tóxica pelas células- T, algumas delas 
capazes de provocar invasão extensa dos tecidos por macrófagos, com todos os efeitos subsequentes, bem 
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pode ser compreendido que o resultado eventual de algumas alergias de reação retardada pode ser a 
inflamação extensa e, algumas vezes lesões graves dos tecidos. 
 
Alergias Causadas por Reação entre Anticorpos e Antígenos  
Quando uma pessoa fica fortemente imunizada contra um antígeno e tem desenvolvido título muito elevado 
de anticorpos, a exposição subsequente e abrupta dessa pessoa a uma alta concentração do mesmo antígeno 
pode fazer com que ocorra reação tecidual grave. O complexo antígeno- anticorpo, que é formado nessas 
condições, precipita, e parte desse precipitado é depositada como grânulos nas paredes dos vasos 
sangüíneos delgados. Esses grânulos também podem ativar o sistema do complemento, o que desencadeia 
extensa liberação de enzimas proteolíticas. O resultado desses dois efeitos é uma inflamação grave e a 
destruição dos pequenos vasos sangüíneos. Uma manifestação desses tipo de reação é a doença do soro, 
Soro injetado em uma pessoa pode causar a formação subsequente de anticorpos. Quando esses anticorpos 
começam a aparecer, eles reagem com a proteína do soro injetado, produzindo reação antígeno- anticorpo 
disseminada em todo o corpo. Felizmente, essa reação tem desenvolvimento lento, durante dias, enquanto 
são formados os anticorpos e, na maioria dos casos, não é letal. Entretanto, em determinadas condições, 
pode ser letal e, outras, pode causar inflamação disseminada e edema em todo o corpo com o 
desenvolvimento de síndrome circulatória semelhante à do choque. 
 
Fisiologia Humana –Guyton 
Conceitos de Biologia- Amabis e Martho 

 
 
 
 

DISCUSSÃO: 
 
1-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. 

 

2-Cesgranrio 
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Sobre a análise do gráfico anterior são feitas as seguintes afirmações: 

 I - nos primeiros dois anos da infecção, o sistema imunológico reage à entrada do vírus, que declina 

acentuadamente seu número no organismo; 

II - entre seis e oito anos de infecção, com a perda gradativa da imunidade, as infecções oportunistas tendem 

a se instalar; 

III -a imunossupressão é decorrente da destruição de grandes quantidades de linfócitos T„. 

 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

a) II apenas. 

b) I e II apenas. 

c) I e III apenas. 

d) I, II e III. 

  

 

 

 

3-Ufes 2001 

As principais moléculas responsáveis pela resposta imune aos transplantes de órgãos e tecidos são os 

antígenos do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC). Havendo incompatibilidade entre o doador 

e o receptor de um órgão ou tecido condicionado pelo MHC, será desencadeada uma reação, e o sistema 

imune do receptor responde, de modo que 

a) os macrófagos, as primeiras células a serem ativadas, ligam-se aos anticorpos e iniciam suas ações 

fagocitária e secretora, participando assim da imunidade celular. 

b) os linfócitos T, após reconhecerem os antígenos apresentados pelos macrófagos, diferenciam-se em 

plasmócitos, dando início à imunidade humoral. 

c) os linfócitos B, estimulados por substâncias produzidas pelos linfócitos T auxiliares, multiplicam-se e 

diferenciam-se, produzindo assim uma quantidade maior de anticorpos. 

d) as interleucinas inibem a proliferação de macrófagos e linfócitos T citotóxicos, principais responsáveis pela 

rejeição, sem suprimir o sistema imunológico do receptor. 

 

 

 

4-Ufsm 
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                Observe o hemograma: 

 

 

AVANCINI & FAVARETTO. "Biologia - uma abordagem evolutiva e ecológica". vol. 2. São Paulo: 

Moderna, 1997. p. 284. 

 

Analisando esse hemograma de um determinado animal, pode-se dizer que 

I - as hemácias têm como função o transporte de oxigênio e de gás carbônico no sangue. 

II - os leucócitos são responsáveis pela imunidade e atuam contra infecções; em doenças infecciosas, tendem 

a aumentar em número. 

Ill - as plaquetas estão relacionadas com a coagulação do sangue; taxas elevadas dessas plaquetas podem 

favorecer a ocorrência de hemorragias. 

IV- o animal analisado pode ser um vertebrado. 

V- o animal analisado pode ser um invertebrado. 

 

Estão corretas 

a) apenas I, II e IV. 

b) apenas I, II e V. 

c) apenas I, III e V.                                       

d) apenas II, III e IV. 

e) apenas II, III e V. 
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5- Em artigo publicado na "Folha de S.Paulo" (29.09.2002), I. Raw, P. Buss, E. Camargo e A. Homma 

afirmam: 

 

Vacinas são usadas para prevenir doenças infecciosas. Soros são usados, junto de outras medidas, para 

controlar as doenças que não puderam ser prevenidas. 

 

a) De que modo às vacinas previnem doenças? 

 

b) De que modo os soros controlam doenças que não puderam ser prevenidas? 

 

6-Unifesp 2004 

-Observe atentamente os dois gráficos apresentados. 

Gráfico 1: Cobertura da vacinação contra sarampo em menores de um ano no Brasil, de 1980 a 1997. 

Gráfico 2: Taxa da incidência anual de sarampo em menores de um ano no Brasil, de 1982 a 1997. 

 

 

 

(Programa Nacional de Imunizações, Ministério da Saúde.) 

 

a) O gráfico 2 indica claramente a ocorrência de epidemias de sarampo em dois anos distintos no Brasil. Para 

reduzir rapidamente e de imediato o número de doentes durante uma epidemia, é mais eficiente o uso do soro 

ou da vacina? Justifique 
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b) Considere, nos dois gráficos, o ano de 1997. É mais correto supor que, ao longo desse ano, os resultados 

representados no gráfico 1 tenham influenciado os resultados representados no gráfico 2 ou o inverso? 

Justifique. 

 
 
QUESTÃO Nº 07 UFF 
A figura adiante representa o fenômeno biológico que ocorre com um tipo de célula que sai do vaso 
sangüíneo para exercer sua função no tecido conjuntivo. 
 

 
a) Identifique esta célula e nomeie o fenômeno biológico apresentado. 
b) Qual a importância do fenômeno apresentado para a função desta célula? 
 
 
 
QUESTÃO Nº 08 UERJ 
 

A função do sistema imunológico é a de defender o organismo contra invasores. Bactérias, vírus, fungos, 
tecidos ou órgãos transplantados, e mesmo simples moléculas, podem ser reconhecidos pelo organismo 
como agentes agressores. 
 
a) Os gráficos a seguir mostram a variação da concentração de anticorpos contra um determinado antígeno 
no sangue de uma pessoa, em função do tempo, em duas condições: vacinação ou soroterapia. 
 
 

 
Um dos gráficos mostrados corresponde à variação da concentração de anticorpo antiofídico no sangue de 
uma pessoa mordida por uma serpente e tratada com uma dose do soro apropriado. Justifique por que esse 
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tratamento deve ser feito logo após a picada do animal e, por que, em casos mais graves, deve ser repetido 
a intervalos de tempo relativamente curtos. 
 
b) Na eritroblastose fetal, a mãe produz anticorpos contra o fator Rh do filho. A doença só se manifesta, 
porém, a partir da segunda gravidez. Indique a condição que deve estar presente no feto para o 
desenvolvimento da eritroblastose em filhos de mulheres que não produzem fator Rh. Explique por que, 
mesmo nessas circunstâncias, o primeiro filho nunca é afetado. 
 
QUESTÂO Nº 09 UNIRIO 
 

Procurando compreender a importância de determinadas células sangüíneas para o sistema imunológico, foi 
feito o seguinte experimento: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Com base no exposto, responda às perguntas a seguir. 
 
a) Que tipo específico de célula sangüínea foi afetada pela irradiação? 
 
b) Que tipo de molécula essa célula do sangue passa a produzir quando estimulada pela proteína estranha? 
 
c) A introdução de moléculas estranhas ao organismo com o objetivo de provocar uma resposta imune é um 
método bastante usado na prevenção de determinadas doenças. Qual o nome que se dá a esse método 
profilático? 
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GABARITO: 
1-D 
2-D 
3-C 
4-A 
5- 
6- a) O uso de soro, pois já apresenta anticorpo específico, levando a uma reação mais rápida. A 
vacina, que contém antígeno, induz a produção de anticorpos. 
b) Os resultados representados no gráfico 1 não devem ter influenciado no gráfico 2, pois a 
cobertura de vacinação foi alta, porém não houve queda relevante no índice da doença. 
7-a) Leucócito (neutrófilo) e o fenômeno denominado Diapedese. 
 
b) Migrar para os locais de infecção, onde atuam através da fagocitose dos microorganismos e 
corpos estranhos. 
8- a) Porque o soro antiofídico já apresenta os anticorpos apropriados prontos, produzidos em outro 
animal. Quando administrado logo após a picada, atingem rapidamente níveis elevados no sangue, 
neutralizando prontamente a toxina da serpente. 
No entanto, esses níveis também caem rapidamente, como mostrado no gráfico 1. Por essa razão, 
nos casos mais graves, a aplicação deve ser repetida até que toda a toxina inoculada seja 
neutralizada. 
 
b) O feto deve ser capaz de produzir fator Rh, ou seja, ser Rh+. 
Como a produção inicial de anticorpos pela mãe Rh contra o fator Rh fetal é pequena, esses 
anticorpos não chegarão a transpor com eficiência, na primeira gestação, a barreira placentária que 
separa a circulação materna da fetal. 
9- a) Linfócito. 
b) Anticorpo; imunoglobulina (qualquer um deles). 
c) Vacinação. 

 


