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EMENTA: 
Sistema imune, imunidade inata e adaptativa, células, tecidos e órgãos linfoides, 
moléculas que reconhecem antígenos, processamento e apresentação de antígenos, 
ativação e regulação das respostas imunes, mecanismos protetores e imunopatologia das 
doenças infecciosas, auto-imunes e reações alérgicas. Reações alérgicas nos diferentes 
grupos etnos raciais. A educação ambiental como fator de prevenção de alergias em 
pacientes alérgicos. 
 

OBJETIVOS:  
Integrar o tema da imunologia básica com as demais disciplinas do curso de graduação 
em medicina, com vistas ao desenvolvimento e formação de profissionais de elevado 
grau, transmitindo conhecimentos, habilidades e atitudes adequadas aos médicos.  
Conhecer conceitos fundamentais específicos da área. 
Compreender a estrutura geral do sistema imunitário, seus componentes, a sua interação 
e ativação. 
Conhecer e ser capaz de aplicar os conceitos básicos da imunologia em associação com 
outras disciplinas e atividades da medicina, adquirindo uma visão global e mais integrada. 
Capacitar o estudante para que permita o desenvolvimento de raciocínio e senso crítico 
em condições de praticar a medicina com elevado rigor científico em relação a imunologia. 
Relacionar ás ações do sistema imunitário na saúde e na doença. 
 

UNIDADES DE ENSINO:  
Unidade I - Introdução ao estudo da Imunologia 
Linfopoiese. Resposta imune.  
Unidade II - Tecidos e órgãos linfóides. 
Órgãos e tecidos linfáticos. 
Unidade III - Antígenos 
Natureza dos antígenos, dos determinantes imunogênicos, dos mitógenos, dos adjuvantes 
e dos fatores que condicionam a resposta imunitária. 
Unidade IV - Imunoglobulinas e Receptores de Células T (TCR) 
Estrutura e propriedades gerais das diferentes classes de imunoglobulinas, os genes 
correspondentes, sua biossíntese e os mecanismos de rearranjos gênicos. Composição, 
geração da diversidade dos TCRs e suas funções. 
Unidade V - Atividade Imunológica dos Linfocitos  
Linfócitos B e plasmócitos. Linfócitos T. Células acessórias da resposta imune. Células 



nulas. 
Unidade VI - Sistema Complemento 
Vias de ativação, seus componentes. Fisiologia e consequências biológicas decorrentes 
da ativação do sistema complemento. 
Unidade VII - Complexo de Histocompatibilidade Principal (MHC) e o processamento 
de antígenos 
MHC, estrutura e papel dos produtos do MHC na apresentação antigênica. Receptores 
antigênicos dos linfócitos T. Moléculas acessórias envolvidas nos eventos iniciais da 
ativação das células do sistema imunitário. 
Unidade VIII - Citocinas 
Diversidade das citocinas na resposta imune. Doenças relacionadas às citocinas e uso 
terapêutico dessas moléculas. 
Unidade IX - Resposta Inflamatória 
Vias de ativação dos linfócitos B e T, citocinas, imunoglobulinas diante do processo 
infeccioso. Características gerais da Inflamação, migração leucocitária para o foco 
inflamatório. Padrões morfológicos da inflamação aguda e crônica, efeitos sistêmicos da 
inflamação. 
Unidade X - Resposta imunitária frente à infecção 
Características gerais das infecções causadas por vírus, fungos, bactérias, protozoários e 
helmintos. 
Mecanismos efetores do sistema imune e mecanismos de escape. 
Unidade XI - Fundamentos do Imunodiagnóstico 
Diagnóstico individual e coletivo. Fundamentos teóricos do imunodiagnóstico celular e 
humoral. Bases para a interpretação de resultados. 
Unidade XII - Imunoprofilaxia e da imunoterapia 
Imunização passiva e ativa. Classificação dos tipos de vacinas; antígenos vacinais e 
adjuvantes, principais vacinas de uso corrente no Brasil. Fundamentos da soroterapia e 
seus eventos adversos. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO:  
Aulas expositivas dialogadas, apresentação e discussão de casos clínicos curtos, 
elaboração de seminários, pesquisa extraclasse e busca de referências bibliográficas. 
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