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PRÉ-REQUISITOS: Biologia Celular e Biologia Molecular .

EMENTA: Introdução a Imunologia;  células e  órgãos linfoides;  mecanismos efetores  da imunidade inata e
adaptativa e imunorregulação; Inflamação e sistema complemento; ontogenia dos linfócitos T e B e mecanismos
genéticos de geração da diversidade dos receptores de antígeno; complexo principal de histocompatibilidade
(MHC); imunidade celular e humoral; estrutura e funções das imunoglobulinas; reações de hipersensibilidade;
autoimunidade e imunodeficiência; evolução do sistema imune. 

OBJETIVOS: 

-  Identificar  os  principais  órgãos  linfoides  envolvidos  na  geração  de  linfócitos  e  na  indução  da  resposta
imunológica a diferentes infecções, descrevendo as etapas de produção e amadurecimento dos linfócitos T e B,
bem como os mecanismos genéticos de geração dos receptores de antígenos.

- Reconhecer os diferentes tipos de imunidade - celular e humoral - contra as diversas classes de patógenos,
identificando  as  principais  células  e  mecanismos  efetores  envolvidos,  bem  como  os  processos  de
imunorregulação.

-  Descrever  os  componentes  celulares  e  moleculares  da  imunidade  inata  e  da  inflamação,  e  identificar  a
contribuição destes processos para a indução da imunidade adaptativa.

- Descrever as etapas de ativação dos linfócitos T, pontuando a importância do processamento e apresentação
antigênica pelas moléculas MHC, e sua diferenciação em subpopulações de células efetoras.

- Reconhecer as etapas de ativação dos linfócitos B e sua diferenciação em plasmócitos secretores de anticorpos.

- Descrever as classes e subtipos de imunoglobulinas, suas estruturas, distribuição nos tecidos e funções durante
uma resposta imunológica.

-  Identificar  os  distúrbios  relacionados  ao  sistema  imunológico:  descrever  os  quatro  tipos  de  reações  de
hipersensibilidade, identificando as células e os mecanismos efetores envolvidos; compreender os mecanismos
de  autoimunidade  e  de  tolerância  imunológica  central  e  periférica;  descrever  as  principais  síndromes  de
imunodeficiência congênitas e adquiridas.

-  Compreender  a  evolução  dos  sistemas  imunológicos  inato  e  adaptativo,  identificando  os  diferentes
mecanismos de geração da diversidade de imunoglobulinas e de defesa nas diferentes espécies.

PROGRAMA:

 Introdução a Imunologia: células e órgãos do sistema imunológico; origem e característica das células
envolvidas  em  uma  resposta  imunológica;  hematopoiese  e  o  papel  das  citocinas  e  dos  fatores  de
crescimento  na  diferenciação  celular;  progenitores  linfoides  e  mieloides;  funções  das  respostas
imunológicas;  tipos  de  imunidade;  características  da  imunidade  inata  (ou  natural)  e  adaptativa  (ou
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induzida).
 O sistema imunológico inato: mecanismos inatos de defesa do hospedeiro contra diferentes classes de

microrganismos;  células,  receptores e  moléculas envolvidas na imunidade inata;  reconhecimento de
padrões microbianos por receptores inatos; fagocitose e produção de moléculas microbicidas; vias de
ativação do sistema complemento e seus efeitos biológicos; mecanismos de regulação do complemento;
inflamação aguda e  crônica;  moléculas  de adesão  e  migração  celular;  contribuição  de mecanismos
inatos para a indução da imunidade adaptativa.

 Introdução a  imunidade  adaptativa:  os  linfócitos  T e  os  linfócitos  B;  principais  características  das
subpopulações de linfócitos e tipos de respostas efetoras contra os diversos patógenos; ontogenia dos
linfócitos e mecanismos genéticos na geração da diversidade dos receptores antigênicos; rearranjo VDJ;
papel  dos  órgãos  linfoides  centrais  no  amadurecimento  dos  linfócitos;  seleção  positiva  e  seleção
negativa; tolerância central e tolerância periférica; migração e  homing de células “virgens” e células
efetoras;  os  órgãos  linfoides  periféricos  nas  etapas  de  ativação  dos  linfócitos;  ativação  das
subpopulações  de  linfócitos  T;  o  complexo  principal  de  histocompatibilidade  (MHC);  organização
gênica,  poligenia,  polimorfismo  e  mecanismos  de  processamento  e  apresentação  do  antígeno;
mecanismos efetores de células auxiliares e citotóxicas; regulação da resposta imunológica; ativação de
linfócitos B e sua diferenciação em plasmócitos secretores de anticorpos;  papel  dos linfócitos T na
ativação dos linfócitos B; antígenos T-dependentes e T-independentes; classes, estrutura e funções das
imunoglobulinas; memória imunológica.

 Reações de Hipersensibilidade: os tipos de reações; características e mecanismos efetores; células e
moléculas envolvidas nas reações de hipersensibilidade; as alergias; doenças de hipersensibilidade.

 Autoimunidade e imunodeficiência: princípios da autorreatividade; quebra da tolerância; mecanismos
efetores envolvidos na autorreatividade; principais doenças autoimunes sistêmicas e órgão-específicas;
síndromes  de  imunodeficiência  congênitas  e  adquiridas;  Síndrome  da  Imunodeficiência  Adquirida
(SIDA-AIDS).

 Evolução  do  sistema  imunológico:  evolução  do  sistema  inato;  peptídeos  microbianos,  receptores
celulares  e  proteínas  do  complemento  ao  longo  da  evolução;  evolução  da  imunidade  adaptativa;
receptores de linfócitos variável (VLRs); surgimento da diversidade do repertório de imunoglobulinas; a
geração da diversidade de imunoglobulinas em diferentes espécies. 
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