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IMUNOLOGIA MÉDICA 
 
OBJETIVOS GERAIS: 
 
A disciplina tem como objetivo apresentar aos alunos os fundamentos de Imunobiologia, Imunoquímica e 
Imunopatologia, comparando as modificações que ocorrem após a entrada do agente biológico estranho 
com o estudo de defesa no animal, dando especial ênfase a Imunologia Humana. 
 
PROGRAMA 
 

1. Competência imunológica, timo, medula óssea, bolsa de Fabricius, baço, linfonodo, recirculação dos 
linfócitos. 

2. Os ativadores do sistema imunológico (antígenos), o número e variabilidade de aminoácidos no 
peptídeo, o polissacarídeo, o determinante antigênico, a acessibilidade, os antígenos e sua 
importância médica (grupo ABO, Rh, HLA e vacinas), os haptenos. 

3. A resposta imune com produção de anticorpos contra os antígenos, o aparecimento dos anticorpos 
no homem, o linfócito B, o macrófago, o plasmático, o controle da resposta humoral (TH, TS, 
idiotipia, retro feed-back, competição antigênica), o baço, o linfonodo, os adjuvantes. 

4. O estudo da estrutura básica da molécula dos anticorpos, as cinco classes de anticorpos e sua 
importância biológica, a pepsina, a papaína, as cadeias peptídicas, as partes variáveis e constantes, 
o Fab, F(ab)2, Fc domain; a valência do anticorpo, as peças J e S. 

5. Hipersensibilidade imediata. Os mastócitos, os basófilos, a IgE, as substâncias ativas e a 
inflamação, os receptores e os nucleotídeos cíclicos; a transferência da hipersensibilidade, a 
importância deste fenômeno na imunidade. 

6. A atopia e a importância da anafilaxia no processo inflamatório, os antígenos naturais e os 
sintéticos. 

7. O sistema do complemento. O C1, C4, C2, Cálcio, Magnésio, C3, C5, C6, C7, C8 e C9 e o 
complexo decamolecular; o C3, a properdina, fatores B e D e o Magnésio, os polissacarídeos, o 
Fa(ab) e o fc, fragmentos farmacologicamente ativos, deficiências no complemento. 

8. Hipersensibilidade imediata: o imune-complexo, o sistema do complemento, os neutrófilos, 
plaquetas, as substâncias ativas, a inflamação, as lesões vasculares e as classes dos anticorpos. 

9. A defesa humoral, os anticorpos, o complemento, a ausência de anticorpos; a localização 
preferencial dos anticorpos, o complemento, a ausência de anticorpos, a localização preferencial 
dos anticorpos, as barreiras antiinfecciosas inespecíficas, as células fagocitárias, os adjuvantes. 

10. A resposta imune e a hipersensibilidade retardada. O linfócito T, efetuador TH e TS, as linfocinas, 
os macrófagos, o processo inflamatório e imunidade, a transferência da imunidade, os adjuvantes. 

11. Auto-imunidade celular e humoral, os sítios privilegiados, self e not self. Antígenos e transplantes. O 
grupo ABO/Rh e sua importância na transplantação, a importância dos antígenos nos leucócitos e 
seu controle genético, o cromossoma e os antígenos definidos pelo locus HLA, a rejeição tardia e 
hiperaguda. 

12. O sistema imunológico e os tumores. Os antígenos tumorais, os agentes químicos ou virais, a 
resposta humoral e a celular, os fatores bloqueadores e desbloqueador, os antígenos fetais, o BCG. 

13. Manipulação da resposta imune: imunodepressão e tolerância. A timectomia, bursectomia, 
antígenos, os agentes químicos, físicos, biológicos (Rhogam, SAL); as indicações. 

14. Imunodeficiências primárias e secundárias, a gamaglobulinemia, aplasia tímica e o tipo severo, 
disgamaglobulinemias. 

15. Reações Ag-Ac utilizadas na prática: difusão em gel, imunofluorescência, aglutinação, uso de 
isótopos, reação de fixação de complemento, lise, PK. 

16. Reações celulares utilizadas na prática: dosagem de linfócito T e B, MIF, DNCB, PPD, testes para 
antígenos de transplantação. 
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