
Informar, comunicar, compartilhar, 

são ações extremamente impor-

tantes na sociedade moderna e, 

hoje, são elementos-chave para a 

manutenção do status quo do 

sistema hegemônico neoliberal.  

As Ciências Biológicas, não pode 

furtar-se de usar os recursos tec-

nológicos, como instrumentos que 

divulgam saberes e conhecimentos 

baseados em vivências seculares 

(povos tradicionais) e pesquisas 

científicas, com o firme propósito 

de promover reflexões críticas 

sobre o modus vivendi que o Homo 

sapiens vem desenvolvendo,  e 

que tantos danos tem causado ao 

sistema planetário. 

Portanto, o Boletim Informativo 

BiOnLine nasce com seu destino 

traçado: ser instrumento de divul-

gação e reflexão sobre as ações 

humanas que impactam o mundo 

e o planeta como um todo, de 

formas positiva e/ou negativa. 

Desejamos que nosso(a) leitor(a) 

sinta-se provocado(a) a pensar  

junto com o BiOnLine, sobre a 

sociedade sustentável que precisa-

mos construir.  

  Juntos, seremos muito mais!!!                                                  

Editorial 

É verdade que todos os vírus só  nos causam pro-

blemas? Estudos mostram que sem a presença de 

vírus, a vida, como a conhecemos, não existiria.

(Pag.3 e 4) 
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Todos os vírus causam 

danos? 

Ao longo dos séculos a humanidade tem sofrido 

severas pragas, com as quais tem tentado lidar. 

Nas páginas a seguir encontre um breve relato 

sobre as pandemias mais significativas que tive-

ram  vírus como seu  agente infeccioso.  (Pag. 5 

e 6) 

Aproveite para aprender um pouco mais sobre 
vírus e pandemia jogando o nosso caça pala-
vras e assistindo os filmes indicados! (Pag. 9) 

  
As grandes pandemias da 
História causadas por vírus 

SARS-CoV-2 e as grandes 
pandemias da História. 

Compreenda melhor as  marcas deixadas na hu-

manidade pelas diversas pragas disseminadas ao 

longo dos séculos, bem como a influência deixada 

por elas. Também conheça mais sobre o novo 

coronavírus SARS-CoV-2 (Pag.7 e 8) 

Brincar, Assistir & 
Aprender 

Ano II Nº 18 
Edição Especial 

 

Fonte:  https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/8-
grandes-pandemias-da-historia 

Fonte:  



Boletim Informativo – BiOnLine                                                                                                                                    Pag. 2 

Rua do Gangorra, 503  /   Paulo Afonso-Bahia-Brasil /  (75) 3281-6585  /   Cep. 48.600-000 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

Reitor 

José Bites de Carvalho 

Vice-Reitor 

Marcelo Duarte Dantas de Ávila 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDC/CAMPUS VIII 

Diretora 

Susana Menezes Luz de Souza  

COLEGIADO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Coordenadora 

Josaline Chaves da Costa 

 

CORPO EDITORIAL 

Boletim Informativo  

BiOnLine - Pra falar de Ciência com jeito e com leveza. 

E-mail: bionlineboletiminformativo@gmail.com 

                                 Celular: (79) 99146-6226   

        Textos:   Rebeca de Melo Sinfrônio 

                          Roseane Rodrigues dos Santos 

 

Edição e Revisão de Texto: Josilda B. Lima M. Xavier (Docente) 

Design e Diagramação: Rebeca de Melo Sinfrônio (Graduanda) 

                                            Roseane Rodrigues dos Santos (Graduanda) 

 

Publicação (site Umbuzeiro): Luene Melo da Silva (Graduanda) 

Divulgação: Josilda B. Lima M. Xavier (Docente) 

                      Luene Melo da Silva (Graduanda) 

SUMÁRIO 

 

Editorial ....................................................................................... Pag.1 

 

Todos os Vírus causam danos?........................................... . Pag.3 e 4  

 

As grandes pandemias da História causada por ví-

rus ..................................................................................................... Pag.5 e 6 

 

SARS-CoV-2 e as grandes pandemias da histó-

ria........................................................................................................ Pag.7 e 8 

 

“Brincar”  Assistir & Aprender ................................................... Pag.9 

 

Você sabia? ....................................................................................... Pag.10 

 

 

O Boletim Informativo BiOnLine – Pra falar de Ciência com jeito e com leveza, do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universida-

de do Estado da Bahia / DEDC / Campus VIII, é uma publicação digital que tem como objetivo criar um canal de difusão de informações e 

conhecimento para a comunidade acadêmica e a população em geral. Sua periodicidade é quinzenal e o conteúdo é organizado em seções 

temáticas. 

Seu slogan foi pensado de modo que a repetição do conectivo “com” dê a ênfase necessária em relação à forma como desejamos que a lin-

guagem, imagens e conteúdo a serem publicados no BiOnLine permitam que a percepção e compreensão do conhecimento científico se 

efetivem na população em geral. 

Por meio da publicação no BiOnLine, são divulgados os trabalhos e os produtos elaborados/ desenvolvidos pelos discente do curso, oriundos 

de projetos e atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, além da contribuição de colaboradores da mesma área ou de áreas afins; bem como 

informações, eventos e diversos conteúdos de interesse das áreas das Ciências Biológicas.  

Com o registro dessas atividades, o BiOnLine se coloca como importante ferramenta para a preservação da memória acadêmico-científica, e 

aproximação da Universidade com a comunidade em geral, a partir daqueles que são a razão de sua existência: os estudantes. 

Expediente 



Nós vivemos em uma “nuvem” de vírus, comemos e respiramos 

bilhões de vírus regularmente e transportamos genomas virais 

como parte do nosso próprio genoma. 

Os vírus foram descobertos no final do século 19, por meio de 

experimentos nos quais extratos de tecidos doentes eram passa-

dos por filtros capazes de reter bactérias e fungos, depois o ma-

terial filtrado era inoculado em tecidos sãos no qual a doença 

reaparecia. Isso levou os cientistas a perceber a existência de um 

fluido, uma espécies de toxina ou veneno capaz de transmitir 

doenças e denominaram de vírus (em latim ‘veneno’). Assim os 

vírus forma chamados por muito tempo de agentes patológicos 

associados à doença e a morte (ACRANI et al, 2012). 

Os vírus infectam todas as formas de vida: bactérias, plantas e 

animais, incluindo o homem. Mas afinal de contas, os vírus fa-

zem apenas o papel de vilão da história? 

Os vírus não são apenas agentes causadores de doença; eles 

podem também fornecer funções essenciais em alguns casos, e 

funções condicionalmente benéficos em outros. Vírus benéficos 

foram descobertos em vários hospedeiros diferentes, incluindo 

bactérias, insetos, plantas, fungos e animais. Há vírus que atenu-

am doenças causadas por outros vírus ou outros agentes patogê-

nicos, vírus que são úteis para os hospedeiros porque matam 

concorrentes, e ainda vírus que ajudam seus hospedeiros a se 

adaptar a condições ambientais extremas. 

 

 

Nome da empresa 

Rua do Gangorra, 503  /   Paulo Afonso-Bahia-Brasil /  (75) 3281-6585  /   Cep. 48.600-000 

VÍRUS DE VESPAS PARASITÓIDES 

 

 Vespas ancestrais desenvolveram uma associação benéfica com o 

vírus polydnavirus que levou à integração do vírus no genoma da ves-

pa. Quando as vespas infectam tecidos de larvas, o sistema imune 

inato da larva faria normalmente cercar o ovo, formando um encapsu-

lamento, uma estrutura que impede o óvulo de desenvolvimento, mas 

o genes de vespas realizadas pelos viriões polydnavirus suprime essa 

resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROVÍRUS ENDÓGENO 

 

Cerca de 8% do genoma humano é derivado de retrovírus. Presença de 

retrovírus endógenos tanto no genoma humano (HERVs) como no 

genoma de outros mamíferos, sugere a ocorrência de infecções ances-

trais por retrovírus exógenos, nas quais o DNA pró-viral foi integrado 

no genoma e transmitido às sucessivas gerações durante milhares de 

anos. A expressão dos HERVs foi encontrada em praticamente todos 

os tecidos humanos e órgãos, incluindo a placenta, tecidos embrioná-

rios, vários tumores, pulmões e rins. Conferiram algum tipo de vanta-

gem seletiva para o hospedeiro, contribuindo para a sua evolução. 

 

PARARETROVÍRUS ENDÓGENO DE PLANTAS 

 

São encontrados integrados no DNA de tomates sequência endógena 

de pararetrovírus (LycePRV) que gera pequenos RNAs de interferência 

(siRNAs) que são importantes na defesa das plantas contra vírus e são 

utilizados para proteger o tomate contra infecção por LycePRV exóge-

no e outros vírus relacionados. 
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TODOS OS VÍRUS CAUSAM DANOS ?  

Continua na página 4. 

Fonte: https://www.nature.com/articles/nrmicro2491  



Nome da empresa 

        VÍRUS DA TOLERÂNCIA TERMAL 
 
 

O vírus do fungo Curvularia protuberata é um parceiro obrigató-
rio em uma simbiose mutualística que permite que tanto a planta 
(Dichanthelium lanuginosum) quanto o fungo cresçam em solos 
geotérmicos a altas temperaturas do solo (> 50 ° C) em Yellowsto-
ne National Park, EUA.  

 
 

 
 VÍRUS QUE MATAM BACTÉRIAS  

 
 
Muitas bactérias transportam um genoma viral integrado no seu 
próprio genoma. Estes vírus lisogênicos permanecem dormentes 
e tornam as bactérias hospedeiras imunes à forma lítica do vírus. 
Se o vírus lisogênico excisa a partir do genoma, pode se reprodu-
zir rapidamente, produzindo milhares de descendentes e levando 
a célula hospedeira à morte. Isto liberta os vírus para o ambiente 
extracelular, onde podem matar as bactérias concorrentes que 
não são lisogênicas para o vírus. 

 
 

INVASÕES HUMANAS 
 
 

A história humana está repleta de exemplos de invasões de novos 
territórios. Estimativas recentes indicam que 90% da população 
humana nativa nas América morreram em 10 anos das invasões 
européias. Apesar de as guerras e massacres representaram gran-
de parte disso, muitos povos nativos foram exterminados por in-
fecções virais como: a varíola, influenza e mesmo o resfriado co-
mum (causada por rinovírus). A população nativa nunca tinha sido 
exposta a estes vírus e não tinha imunidade. Um cenário seme-
lhante com a varíola acredita-se que dizimou a população aboríge-
ne australiana no século XIX. Em todos estes exemplos, os vírus 
transportados pelas populações invasoras beneficiou os invasores, 
limpando o novo território de seus habitantes nativos. No entanto, 
os efeitos a longo prazo no pool genético humano poderia ter sido 
menos benéfico para a espécie como um todo. 
 

 
SANTOS, Roseane Rodrigues dos.  
UNEB/CAMPUS VIII (Graduanda) 

 
 

 
TODOS OS VÍRUS CAUSAM DANOS? 
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Trocando ideias... 

 
  

        PESTE ANTONINA 

No tempo dos imperadores romanos Lucius Verus (F. 169 d.C.) e 

Marcus Aurelius Antoninus (F. 180 d.C.) surge uma primeira epi-

demia (165-180 d.C.), com propagação a todo o império. Conheci-

da por Peste Antonina, pode bem ter sido a primeira pandemia. 

Esta palavra deriva do grego pandemos que significa “de todos as 

pessoas”, sinónimo de um surto da doença de extensa distribui-

ção geográfica. Com início no cerco das tropas romanas à cidade 

de Selêucia na Mesopotâmia, rapidamente se difundiu, fruto das 

movimentadas rotas comerciais e militares existentes. O consen-

so médico indica que a peste antonina se tratava, na verdade, de 

uma epidemia de varíola hemorrágica. O contágio elevado ocor-

reu por se tratar de uma doença com transmissão comunitária 

através do contato por objetos contaminados. Portanto, o exérci-

to de Roma foi um meio ideal para a propagação da enfermidade, 

o que tornou esta peste uma das mais temerosas de todos os 

tempos. (FERRAZ, 2020)  

 

PESTE DE ATENAS 

A Peste de Atenas, de autoria de Tucídides, em 430 a.C causou 

milhares de mortes na cidade de Atenas, uma das maiores da 

Grécia Antiga. Atualmente, ainda não se sabe que doença atingiu 

a cidade grega, e, nesse sentido, as hipóteses trabalhadas são: 

varíola, sarampo, tifo exantemático e febre tifoide. Especula-se 

que cerca de 1/3 da população de Atenas tenha morrido em virtu-

de dessa epidemia. (SILVA, 2020) 

 

AS GRANDES PANDEMIAS DA HISTÓRIA CAUSADA POR VÍRUS 

    VARÍOLA 

Uma das mais antigas e a mais longa dentre as pandemias, a varíola 

é causada pelo vírus Orthopoxvirus variolae. Mais do que a tubercu-

lose, a cólera e a aids, a varíola impactou de forma expressiva a 

humanidade por mais de dez mil anos (GASQUE, 2020). Não se sabe 

ao certo sua origem, mas há vestígios de que múmias, como a de 

Ramsés V, em 1157 a.C., continham sinais da varíola (FIOCRUZ, 

2005). Em razão do rápido alastramento, a humanidade se defronta 

com uma das mais letais infectopatologias do mundo e graves pro-

blemas sanitários e políticos. Para se ter ideia da gravidade da do-

ença, entre os séculos XVIII e XIX, o número de mortes chega a 400 

milhões (TEIXEIRA, 2000). A varíola foi a única doença no mundo a 

ser erradicada por meio de vacinação (SCHATZMAYR, 2001; TOLE-

DO, 2005). 

GRIPE ESPANHOLA 

Dentre todas as doenças virais e dentre as influenzas que marcaram 

a humanidade, nenhuma causou tanto impacto como a “gripe espa-

nhola”. A teoria mais aceita é de que a doença teve origem nos 

Estados Unidos da América, em março de 1918, ocasionando a 

“pandemia de 1918” entre abril de 1918 e fevereiro de 1919 – ape-

sar de ter seu surgimento também apontado em outras regiões, 

devido à grande circulação de pessoas  de pessoas morreram devi-

do à doença ((GASQUE et al, 2020) ). 

Fonte: https://www.cidadela.com.br/blog/artigo/112/da-peste-antonina-ao-
covid-19-pandemias-que-mexeram-com-o-mundo  

Fonte: Fonte:  https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/8-grandes-
pandemias-da-historia 

Fonte: https://www.pragmatismopolitico.com.br/2020/05/gripe-espanhola-no-
brasil-tambem-foi-marcada-pela-negacao-e-por-boatos.html  

Continua na página 6. 



Boletim Informativo – BiOnLine                                                                                                                                    Pag. 6 

Rua do Gangorra, 503  /   Paulo Afonso-Bahia-Brasil /  (75) 3281-6585  /   Cep. 48.600-000 

Trocando ideias... 

 
 

AIDS 
 
De acordo com Pinto (2007), há indícios de que a epidemia de 
AIDS tenha se iniciado na África Equatorial, a partir da década de 
1960. A doença é causada pela infecção do Vírus da Imunodefici-
ência Humana (HIV é a sigla em inglês). Esse vírus ataca o sistema 
imunológico, que é o responsável por defender o organismo de 
doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. O 
vírus é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si 
mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de 
outros para continuar a infecção. De acordo com o UNAIDS – 
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/aids (2019, p. 
1): “32 milhões [23,6 milhões—43,8 milhões] de pessoas morre-
ram de doenças relacionadas à aids desde o início da epidemia”. 
 
 

AS GRANDES PANDEMIAS DA HISTORIA CAUSADA POR VIRUS 
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Continuação 

GRIPE SUÍNA  
 
H1N1- A primeira pandemia do século XXI surgiu no México e atin-
giu o pico nos anos de 2009 e 2010 (GASQUE et al, 2020). É causa-
da por uma mutação do vírus Influenza, causador da gripe e o mes-
mo responsável pela Gripe Espanhola, de 1918. Entretanto, essa 
mutação, encontrada em porcos no México, possuía genes de suí-
nos, aves e humanos (TUPINAMBÁS; FONSECA, 2009). Ao final da 
pandemia, em 2010, cerca de 20% da população mundial havia 
sido contaminada, com aproximadamente 18 mil mortos confirma-
dos. 

 
SANTOS, Roseane Rodrigues dos.  
UNEB/CAMPUS VIII (Graduanda) 

Fonte: https://diariodebiologia.com/2018/12/sintomas-de-hiv/ 

Fonte: http://www.ivancabral.com/2009/04/charge-do-dia-gripe-
suina.html  

Fonte: http://www.minutobiomedicina.com.br/postagens/2018/01/02/saiba-quais-
sao-os-principais-sintomas-da-aids/ 
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        A história da humanidade é marcada por fenômenos que a 

fizeram avançar na resolução de problemas e desafios, haja vista a 

evolução tecnológica desde a revolução industrial, passando pela 

globalização, até os dias atuais. Por outro lado, muitos fenômenos 

ambientais, sociais e históricos causaram a ruína, o retrocesso e o 

esfacelamento do tecido social há muitos séculos construídos pelo 

ser humano (HOBSBAWN, 1994).  

 

Entende-se, ao olhar a história que houveram muitos fenômenos 

de impactos negativos à vida causados pela ação do homem sobre 

o meio, especialmente oriundos de seus processos de produção 

com vistas ao crescente e insustentável consumo, ladeado pelo 

interesse incessante em acumular riquezas sobre processos econô-

micos e sociedades humanas (LEFF, 2005).  Os efeitos da globaliza-

ção, apesar de contribuírem com o aumento no número de infecta-

dos em um curto período, não são fatores restritos que agravam 

uma pandemia (quando uma doença atinge proporções elevadas e 

coloca em risco a saúde global) (MATOS, 2018).  

 

Antes de falar sobre o Coronavírus, causador da SARS e do covid-

19, é necessário que se faça a distinção entre o agente causador da 

doença e a doença causada por ele. Didaticamente, a SARS (Severe 

Acute Respiratory Syndrome, em inglês) é causada pelo SARS-CoV, 

enquanto a covid-19 (Coronavirus Disease) é provocada pelo SARS-

CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), nome 

dado justamente por ser ele muito parecido com o vírus causador 

da SARS (THEY, 2020). 

 

 

 

Ambos os SARS-CoV possuem origem zoonótica, sendo os animais seus 

reservatórios naturais, particularmente algumas espécies de morcegos. 

O nome coronavírus se deve à coroa que é vista quando se observa o 

vírus no Microscópio Eletrônico. s vírus influenza do grupo A, do qual o 

subtipo de H1N1 identificado em 2009 faz parte, sofrem mutações 

frequentes contra as quais não temos imunidade. Os coronavírus já 

demonstraram ter essa capacidade, sendo esta conhecida desde os 

anos 1960. Até agora, sabia-se que seis coronavírus eram capazes de 

sofrer mutações, o novo coronavírus, batizado oficialmente como SARS

-CoV-2, é o sétimo (Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Univer-

sidade Nova de Lisboa, 2020).  

 

 

 

A covid-19, causada pela SARS-CoV-2, também surgiu na China, na cida-

de de Wuhan, em dezembro de 2019. Em 7 de janeiro de 2020, o novo 

vírus já estava isolado e identificado e dois dias depois seu genoma 

estava sequenciado. Em 30 de janeiro de 2020 foi emitido o alerta de 

Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional pela OMS 

(LANA et al., 2020).    

 

A covid-19, causada pela SARS-CoV-2, surgiu na China, na cidade de 

Wuhan, em dezembro de 2019. Em 7 de janeiro de 2020, o novo vírus 

já estava isolado e identificado e dois dias depois seu genoma estava 

sequenciado. Em 30 de janeiro de 2020 foi emitido o alerta de Emer-

gência de Saúde Pública de Interesse Internacional pela OMS (LANA et 

al., 2020).  

   

 

 
SARS-COV-2 E AS GRANDES PANDEMIAS DA HISTÓRIA. 

Em Pauta... 

Fonte: Google imagens  

Fonte: Google imagens 

Continua na página 8. 
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Ainda assim, 21 dias após o primeiro caso na China, o vírus já esta-

va nos Estados Unidos e três dias depois, na Europa. Na África e na 

América Latina, especificamente no Brasil, o primeiro caso foi rela-

tado em 26 de fevereiro (THEY, 2020).  

 

A medida em que as nações do mundo foram se organizando, espe-

cialmente após a segunda Guerra Mundial, estas esculpem dentro 

de seu escopo de Estado e dentro das políticas públicas dele decor-

rentes as estruturas de saúde pública. Com sede em Genebra, na 

Suíça, foi criada em 1948 a OMS, com o objetivo de viabilizar saúde 

de qualidade a todos (WHO, 2020).  

 

No Brasil a criação do Ministério da Saúde e o SUS teve como obje-

tivo planejamento, organização e implementação das políticas de 

saúde pública no Brasil, desde os atendimentos do Programa de 

Saúde da Família até as intervenções de alta complexidade e todas 

as campanhas de vacinação e medicação dos brasileiros, dentre 

muitos outros detalhes da saúde pública (Ministério da Saúde, 

n.d.b).  

Graças às experiências, muitas vezes traumáticas, vividas em pan-

demias e epidemias anteriores, foi possível a criação de instrumen-

tos de monitoramento e resposta rápida a essa e às próximas pande-

mias que estão por vir (LANA et al., 2020).  

 

Podemos observar ciclos pandêmicos acometendo a humanidade em 

sua história, podendo-se observar a relação destes com questões 

econômicas, com condições sanitárias, com políticas públicas e com 

interesses de governo que, por sua vez, acabam por direcionar suas 

populações às trilhas mais ou menos exitosas de saúde e de supera-

ção de situações de pandemia.  

 

 

SINFRONIO, Rebeca de Melo.  

UNEB / CAMPUS VIII (Graduanda) 

 

 
SARS-COV-2 E AS GRANDES PANDEMIAS DA HISTÓRIA. 

Em Pauta... 
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COVID-19 sem FAKE NEWS?  É tudo de bom. 
 

 

Para combater as Fake News sobre saúde, o Ministério da Saúde criou um espaço exclusivo no Whatsapp para receber informações virais, 

que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira. 

 

Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos que tenha recebido nas redes sociais para confirmar se a 

informação procede, antes de continuar compartilhando. O número é (61)99289-4640.  

 

FONTE: https://www.saude.gov.br/fakenews  

Você sabia?... 

BiOnLine desafia...  
 Utilize o app MONITORA COVID - 19 / Coronavírus  

https://www.comitecientifico-
ne.com.br/mandacaru  

BiOnLine convida... 

Aplicativo Coronavírus 
- SUS / MS 


