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No ano de 2019, um novo e perigoso vilão surGiU em 
nosSo pLaneta!

SeU nome é SenHor Cabeça 
de EsPinHo!
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O Senhor cabeça de espinho é um representante do 
Coronavírus, conhecido com SARS-CoV2, que causa 
o COVID-19. O virus é coberto por uma molécula 
chamada “spike protein” (proteína espinho, em 
inglês), que se projeta na superfície parecendo 
uma coroa de espinhos. E é por isso que é chamado 
coronavirus – “corona” signi�ca coroa!

Cur io sidades “spike protein”
(proteína espinho)

SenHor cabeça de esPinHo e 
seUs comPanHeIros…         

SIGAM-ME!
VAMOS 

INFECTAR AS 
PESSOAS!

e orDena seUs comPanHeIros…
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Nosso corpo é uma fábrica fantástica! 
Consegue realizar várias funções e uma delas 
é nos proteger! Nesse momento o nosso corpo 
irá nos proteger contra o ataque dos Senhores       
Cabeças de Espinho! E como ele faz isso? Nosso 
corpo é tão sábio, que possui um departamento 
especi�co localizado em uma �na estrutura 
semelhante à pele chamada membrana celular, 
que faz a função de porteiro, monitorando 
quem entra em nosso corpo e combatendo 
quem nos quer fazer mal!

VAMOS OCUPAR 
AQUELA FÁBRICA!

Curi osidade s

..Para enTrar e conTrolar a fábRica.

membrana cellular

58

140.116
VEL c en 4



58

140.116
VEL c en

Os porteiros presentes na membrana celular tem como função proteger as 
células e para isso solicitam bilhetes de entrada especiais para cada umas das 
portas, sendo uma delas a proteina ACE2. As proteínas espinho  do SARS-CoV-2 
funcionam como bilhetes de entrada que abrem os receptores ACE2 da célula 
e permitem a entrada do virus.

 Cu rio sidade

SenHor cabeça de esPinHo e 
seUs comPanHeIros têm 
perMisSão para enTrar…

na fábRica e caUsar 
esTragos.

TEMOS UM BILHETE DE ENTRADA

VOCÊ PODE ENTRAR NESSA 
PORTA.

DEVO DEIXAR 
VOCÊ ENTRAR?
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SALA DE CONTROLE

Carregando...

Fazer mais 

compaheiros? 

Confirme: __

SenHor cabeça de esPinHo 
utiliza a maquInariA da 
fábRica para mulTipLicar seUs 
comPanHeIros CarReganDo…..
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As células contêm o material genético do nosso corpo (DNA e RNA). O DNA 
tem todas as informações necessárias para originar e manter as células. É 
como um manual de instruções para a célula e, para seu corpo. Você pode 
pensar em uma célula como uma fábrica. Como todas as fábricas, as células 
precisam de trabalhadores, e esses trabalhadores são chamados de proteínas. 
As células produzem suas próprias proteinas trabalhadoras usando máquinas 
chamadas ribossomos, mas essas máquinas de ribossomos estão separadas do 
manual de instruções do DNA. Para comunicar as instruções de uma parte da 
célula com as máquinas em uma área diferente, as células usam um 
mensageiro, chamado RNA mensageiro (mRNA).

Cur io sidades

proteínas
ribossomo

mRNA

O vírus SARS-CoV-2 tem muitas moléculas, incluindo RNA. Quando o vírus 
infecta a célula entrando pela porta ACE2, a maquinaria do ribossomo 
reconhece o RNA do vírus e produz proteínas virais, ao invés de reconhecer  o 
mRNA da célula e produzir proteínas celulares!
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O quE podemos fazer para imPedir quE oUtRas fábRicas 
sejam inVadidas? QuEm pode nos ajudar? FelizMenTe, 
EmMa RnA e suA legião de super-heróis moleculares 
podem!

       E
mma RNA 
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  Super-

           
 Sr. T

       A
nticorpo
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NÃO DEIXE NADA COM 
ESPINHOS ENTRAR NA 

FÁBRICA!

MAIS TARDE

TEMOS UM PASSE 
DE ENTRADA!

EmMa RnA e suA equIpe ajudam o porTeIro a reconHecer 
o SenHor cabeça de esPinHo e seUs comPanHeIros e 
imPedem a suA enTrada na fábRica.

DEIXE-ME 
VER…

O QUE VOCÊ 
ACHA SUPER-
ANTICORPO ?
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VOCÊ TEM 
ESPINHOS! EU 
NÃO POSSO 
DEIXAR VOCÊ 
ENTRAR!

SUPER-ANTICORPO ESTÁ 
ANALISANDO

ESCANEANDO... AVISO! ESPINHOS 

DETECTADOS

Viva! NosSos super-heróis 
moleculares salVaram o 
diA e imPediram quE o 
SenHor cabeça de esPinHo 
danifiquE as fábRicas!

SUPER-ANTICORPO ESTÁ 
ANALISANDO
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Cur io sidades
Lembre-se, o mRNA é o mensageiro das instruções para que nossas células 
produzam mais proteínas. Assim como as fábricas precisam de instruções 
para montar um móvel, as células precisam de instruções para produzir 
proteínas. 

A vacina de mRNA não contém todas as informações para criar um vírus 
SARS-CoV-2 completo. Ela fornece instruções aos ribossomos nas células 
para produzir apenas uma proteína: a proteína spike! (proteína espinho) 
Como a proteína spike não é uma proteína humana, o sistema imun-
ológico ataca as células que têm instruções para produzir essas proteínas 
spike. Embora isso soe como uma coisa ruim, é uma coisa boa! Isso 
signi�ca que a vacina está preparando o sistema imunológico do corpo 
para lutar contra a invasão do SARS-CoV-2.

proteína espinho

ribossomo

mRNA
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Para que o sistema imunológico defenda as células de intrusos, como o 
SARS-CoV-2, os anticorpos (o Super-anticorpo) e as células T (o Sr. T) 
trabalham juntos. Eles patrulham o corpo para procurar, reconhecer e 
destruir coisas que não pertencem ao nosso organismo.

Quando nos vacinamos, o sistema imunológico se prepa-
ra com um forte arsenal de anticorpos e células T, prontos 
para lutar! Os super-heróis moleculares do nosso corpo 
trabalham duro para que não �quemos doentes!

anticorpos

células imunes
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