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VOCÊ SABE O QUE É
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Além de sua função energética, os
carboidratos compõem algumas
estruturas dos seres vivos como os
revestimentos das células e os ácidos
nucleicos e participam de substâncias
existentes entre as células de um tecido.

Olá! Eu sou a Dra. Ana.
Hoje eu vou falar para vocês 

sobre alguns seres chamados 
vírus! Eles são tão pequenos, 

mas tão pequenos, que não 
podemos ver, mas são famosos 
por causarem doenças como a 

dengue, febre amarela, AIDS, 
COVID-19, sarampo, gripe e 

muitas outras viroses.

Os vírus são seres muito simples, formados basicamente
por uma cápsula proteica (capsídeo) envolvendo e
protegendo o material genético, que, dependendo do
tipo de vírus, pode ser o DNA, RNA, ou os dois tipos.

Alguns vírus apresentam, por fora do capsídeo,
um invólucro lipoprotéico chamado envelope,
que serve para envolver e proteger o capsídeo.

Genoma

Capsídeo
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Esses seres são acelulares, não possuem metabolismo

próprio e não são capazes de se reproduzir sem

estarem dentro de uma célula hospedeira. Logo, são

parasitas intracelulares obrigatórios.

Existem vírus que se instalam/infectam organismos

eucariontes, como animais e plantas. Já o vírus

denominado bacteriófago infecta apenas as bactérias.

Os vírus geralmente possuem certa
especificidade em relação ao tipo celular que
parasitam, uma vez que o capsídeo se adere a
células que possuem receptores compatíveis ao
seu arranjo.

Bacteriófago
(infecta bactérias)

Vírus do Tabaco (infecta
principalmente plantas
do gênero Nicotiana)



As proteínas são os componentes químicos

mais importantes do ponto de vista

estrutural, pois estão presentes em todas as

partes das células, são também fundamentais

para o funcionamento do organismo, uma vez

que o controle das reações químicas depende

das enzimas, que são moléculas de proteína.

Você sabe como os vírus se reproduzem? A partir do 

estudo de bacteriófagos foi possível conhecer mais 

sobre os modos de reprodução dos vírus! E essa 

reprodução pode ser de dois tipos:

Ciclo Lítico: Neste tipo de reprodução 
ocorre a morte da célula hospedeira 

devido ao seu rompimento.

Ciclo Lisogênico: Esse tipo de 
multiplicação não acarreta na 

destruição da célula hospedeira
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1 ADSORÇÃO: É a fase em que o vírus se fixa na célula
hospedeira. Esta união se dá através da interação química entre
as proteínas do vírus, que formam o envelope ou o capsídeo, e
de receptores encontrados na face externa da membrana
plasmática da célula.

2 ENTRADA: É a fase em que o vírus injeta o seu material
genético dentro da célula hospedeira.

3 REPLICAÇÃO: É a fase em que o material genético do vírus
começa a ser replicado, neste momento o material genético do
hospedeiro é inibido e o vírus passa a controlar os processos da
célula.

4 MONTAGEM: É a fase em que o genoma viral, controlando a
célula hospedeira, faz com que ela monte suas estruturas
formadoras e crie inúmeras cópias completas do vírus.

5 LIBERAÇÃO: É a fase em que a membrana plasmática da
célula hospedeira é desintegrada (Lise) e cópias do vírus, que
inicialmente infectou a célula, são liberadas prontas para
infectarem outras células.

CICLO LÍTICO CICLO LISOGÊNICO

3 INTEGRAÇÃO: É a fase em que o genoma do vírus se combina 
a parte do genoma da célula hospedeira. 

4 DIVISÃO É a fase em que a célula hospedeira se replica e suas
cópias carregam, em seu material genético, parte do genoma do
vírus.

As fases de Adsorção e Entrada ocorrem do mesmo modo que no
Ciclo Lítico, seguiremos então para as fases distintas: Integração
e Divisão
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Os vírus podem causar diversas doenças no
homem e em outros organismos. Ao
parasitar uma célula humana os vírus podem
causar doenças mais fáceis de tratar como
resfriado comum, ou outras de maior
gravidade como a AIDS. As doenças
causadas por vírus são chamadas de viroses.
Confira alguns exemplos a seguir:

• BRONQUITE
• CATAPORA
• CAXUMBA
• DENGUE
• FEBRE AMARELA
• GRIPE
• HERPES
• COVID-19

• HPV
• PNEUMONIA
• POLIOMIELITE
• RAIVA
• VARÍOLA
• RUBÉOLA
• SARAMPO

CURIOSIDADES

A palavra "vírus", do latim virus, significa toxina, 

fluido venenoso.

A partícula viral completa, dotada de capacidade 

infecciosa chama-se vírion.

O termo “vírus de computador” surgiu por 

analogia ao vírus biológico marcado por sua 

característica parasitária.
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Ei! Mas você acha que acabou? 

Não! Estamos vivendo uma 

situação de pandemia causada pela 

ação de um vírus, então é 

imprescindível citar alguns aspectos 

deste vírus e relembrar as medidas 

de prevenção!

O coronavírus SARS-CoV-2 causa uma doença

chamada COVID–19. Como nunca tivemos contato

com o vírus antes, não temos imunidade. Ela causa

infecção pulmonar. Porém nos casos mais leves,

parece um resfriado comum ou uma gripe leve.

Josilda Xavier
Sticky Note
Já foi acrescentado o nome completo do SARS-CoV-2;
É preciso falar um pouco mais sobre a ação do coronavírus no  organismo, pois não é apenas a infecção pulmonar.
É importante falar que a COVID-19 é uma doença sistêmica, pois vãrios órgãos são afetados, além dos pulmões.
Falar sobre os infectados assintomáticos, e do perigo de propagarem o vírus.

Josilda Xavier
Sticky Note
Atualizem as normas de segurnaça em relação a COVID-19:
- uso de 2 máscaras;
- lavar as mãos com água e sabão;
- evitar transporte coletivo lotado;
- limpar superfícies e ojetos com alcool gel 70
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