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Texto 5: Os Vírus e as Células Humanas:

Os vírus foram objeto de estudo em Ciências no 7º ano; as células são nosso objeto

de estudo no 8º ano. Vamos aproveitar o que sabemos sobre vírus e células e entender

como uma virose como a Covid-19 atua sobre nossas células. Aproveitamos aqui para

rever conceitos e fixar as partes da célula que estamos estudando durante a quarentena.

Os vírus:

Os vírus são organismos pequenos e bastante simples que são considerados seres

vivos por alguns autores e não vivos por outros. Para se ter ideia da dimensão desses

organismos,  o menor vírus de que se tem registro  possui  apenas 20 nm de diâmetro,

sendo ele, portanto, menor que um ribossomo (aquela pequena organela que fica aderida

a outra – o Retículo Endoplasmático Rugoso). Os vírus são conhecidos, principalmente,

por  causarem  várias  doenças  e  serem  considerados parasitas  intracelulares

obrigatórios.

→ Estrutura dos vírus

Os vírus são organismos que não possuem célula, são acelulares. Por isso não se

encaixam em nenhum dos 5 Reinos (Monera, Protoctista,  Fungi,  Animalia ou Plantae),

sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e material genético. A proteína

forma um envoltório denominado de capsídio, uma cápsula onde o material genético ficará

armazenado. Este material genético pode ser de dois tipos:  DNA ou RNA. Talvez você

ainda  não  conheça  o  RNA,  apenas  o  DNA,  mas  ambos  apresentam  genes  com  as

informações.  Então,  vírus  são  seres  muito  simples,  praticamente  um  “saquinho”  que

carrega um pedaço de material genético.
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https://brasilescola.uol.com.br/biologia/virus.htm


Os  vírus  são  organismos  acelulares  e,  apesar  de  não  possuírem  célula,  são

extremamente dependentes dessas estruturas, uma vez que não possuem metabolismo

próprio e não apresentam nenhuma organela. Ao parasitarem uma célula, eles induzem a

produção de material genético viral e proteínas, controlando o metabolismo celular. Em

face dessa característica, os vírus recebem a denominação de parasitas intracelulares

obrigatórios.

 

(Legenda: O vírus entra na célula, altera o DNA da célula e a célula passa a produzir novos vírus).

Ao parasitar uma célula humana, os vírus podem desencadear diversas doenças, as

quais são genericamente chamadas de viroses. Essas doenças podem ser fáceis de tratar,

como é o caso do resfriado, ou não apresentarem cura, como é o caso da AIDS. Além

disso,  podem ou  não  causar  sintomas  no  indivíduo.  São  exemplos  de  doenças  virais

a dengue,  hepatite, AIDS, raiva, varicela, varíola, rubéola, ebola, herpes,  gripe  e  agora

covid 19.  Vale destacar que cada doença apresenta sintomas e tratamentos diferenciados.
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https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/ebola.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/rubeola.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/variola.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/catapora.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/raiva.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/aids.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/dengue.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/doencas-causadas-virus.htm


(Imagem: Coronavírus, causador da covid19).

Passa a passo – Como o vírus infecta nossas células:

O vírus entra em nosso organismo de diversas formas – quando alguém tosse ou

espirra pode haver vírus em suas secreções e estes aproveitam a  carona  e entram em

novos organismos. Há vírus que se propagam também por mosquitos ou outros vetores

(como a dengue e a febre amarela), ou ainda pela alimentação ou água contaminados

(como o rotavírus  e a hepatite).  Há vírus que penetram por  relações sexuais,  e  aí  se

encaixam na categoria de DST (doenças sexualmente transmissíveis), como é o caso do

vírus HIV causador da AIDS. 

Uma vez em nosso corpo, os vírus vão tentar se ligar à superfície de algumas de

nossas células. Isso é importante para que ele tenha sucesso na infecção. Os vírus vão se

ligar  as  células  que  apresentam  RECEPTORES  VIRAIS em  sua  MEMBRANA

PLASMÁTICA (envoltório que delimita o espaço e forma da célula e que determina o que

pode entrar ou sair da célula). Mas porque células teriam receptores para parasitas como

vírus? Na verdade, estes receptores estão lá na membrana plasmática para outras funções

e durante a evolução os vírus ganharam adaptações para se ligarem nestas moléculas e

as utilizarem em seu favor.
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Legenda: Em azul temos um recorte da membrana plasmática. Em verde e amarelo as moléculas

expostas na sua superfície que podem servir como Receptores para os vírus se ligarem.

Legenda – Aqui temos o coronavírus (em rosa) aderido à superfície, na membrana de uma célula

humana (em verde).

Depois que adere na membrana plasmática o vírus entra no citoplasma da célula

(aquele gel que preenche a célula e onde as organelas estão mergulhadas), e migra até o

núcleo – onde estão os nossos cromossomos (aqueles 46,  feitos de DNA).  Quando a

célula  está  infectada  com  o  vírus  passamos  a  chama-la  de  CÉLULA  HOSPEDEIRA

(aquela que hospeda o vírus). Lá, ele coloca o DNA/RNA viral no meio do DNA humano.

Então, a célula infectada passa a ser comandada pelo DNA/RNA viral.  O DNA/RNA viral

manda a célula produzir novos vírus iguais a ele. A célula obedece e produz vírus até ficar
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tão cheia que se rompe e os vírus saem desta célula (agora destruída) e vão infectar

novas.

Quem vai  produzir  as partes que formam os vírus? As organelas da célula.  Os

Retículos Endoplasmáticos Rugoso e Liso vão produzir as proteínas e lipídios que formam

a capsula viral. A energia vem da queima da glicose nas mitocôndrias.

Legenda: 1- O vírus se acopla a uma célula; 2- atravessa a membrana plasmática e injeta seu RNA

ou DNA na célula; 3 – O material genético viral se replica as custas da célula hospedeira; 4- o

ácido nucleico viral se agrupa em novas partículas virais e abandona a célula, que pode terminar

destruída.
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E como nosso organismo responde à invasão por vírus?
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A superfície do vírus estimula nossas  células imunológicas (células de defesa, os

leucócitos e linfócitos do corpo) a produzirem anticorpos contra os próprios vírus. Vários

tipos de células imunológicas podem agir de diferentes formas. Em geral, elas identificam

as células já contaminadas e iniciam uma ação de destruição destas células juntamente

com os vírus que estão no seu interior, impedindo que estes vírus se repliquem e infectem

novas células. As células humanas que destroem as células infectadas são chamadas de

células NK (Natural Killer – matador natural).

Em geral nosso sistema imunológico consegue dar conta das viroses que nos acometem.

Mas,  quando  surgem  vírus  novos  e  agressivos,  como  a  covid19,  tal  vírus  ainda  é

desconhecido dos nossos sistemas imunológicos, tornando-se um desafio para o nosso

corpo.  Daí  a  importância  do  desenvolvimento  de  medicamentos  eficientes  e  de  uma

vacina, que irá preparar o corpo para este desafio. Enquanto isso devemos ficar em casa e

evitar o contágio, para dar tempo que as pesquisas avancem descobrindo quem é este

vírus e dar tempo para que o serviço de saúde se adeque para receber pacientes.

Continuem em casa. Se cuidem. 

Questões para você pesquisar na internet:
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a) Por que o álcool 70% é eficiente para evitar a contaminação dos vírus? Como age o

álcool 70%?

b) Por que água e sabão são eficientes na eliminação dos vírus? Descubra!

c) Qual a importância do sequenciamento genético do covid 19 ter acontecido de forma tão

rápida?
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	→ Estrutura dos vírus

