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Slide 1: 
Esta lição/aula aborda: 
 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: (são abordados ao longo da lição 
mas serão alvo de destaque na lista seguinte) 
Boa saúde e bem-estar (slides 37-38 - higiene pessoal) 
Educação de qualidade (slides 1-42) 
Água limpa e saneamento (slides 7-9) 
Energia acessível e limpa (slides 8-11 – desflorestação/desmatamento) 
Cidades e Comunidades Sustentáveis (slides 8-11 - desflorestação/desmatamento) 
Consumo e produção responsáveis (slides 8-11 - desflorestação/desmatamento) 
Ação climática (slides 8-12) 
Vida na Terra (slides 7 a 13) 
Parcerias para as alcance dos Objectivos (slides 3, 6 e 39) 
 
Visão geral: 
Já pensou em como os surtos de doenças começam? Um microorganismo encontra o ambiente ideal e 
fica fora de controlo! O microorganismo/micróbio salta entre as espécies e atinge-o pessoalmente. 
Como podemos prevenir esta ocorrência? Saiba mais em Surto: Um Mundo – Uma Saúde! 
 
Objectivos da Lição/Aula: 
1. Os alunos compreenderão que a saúde das pessoas depende da saúde dos animais e do meio 
ambiente (slides 7-13, 37-39) 
2. Os alunos compreenderão a utilidade e necessidade de vacinas (slides 6, 16, 18, 35-36 e 39-40) 
3. Os alunos compreenderão melhor a importância de proteger o nosso meio ambiente (slides 7-12, 37 
e 39) 
4. Os alunos compreenderão melhor a transmissão de doenças e mutações (slides 14-39) 
5. Os alunos entenderão o que os profissionais de saúde enfrentam atualmente (slides 16, 18, 39 e 40) 
6. Os alunos compreenderão a importância de uma comunicação clara e de qualidade entre as 
diferentes profissões (slides 39) 
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Slide 2: 
A definição de cada palavra-chave será realizada por meio de slides individuais nos 4 slides seguintes 
 
Slide 3: 
Enfatize aqui que os médicos veterinários (médicos de animais) podem trabalhar em estreita 
colaboração com os médicos (médicos de humanos) e investigadores de saúde ambiental para 
melhorar de forma eficiente e ao mesmo tempo a saúde dos animais, das pessoas e do meio 
ambiente. 
 
Revisão: 
Este diagrama de Venn é simplificado. A realidade é muito mais complexa. 
A abordagem One Health/Uma Saúde que está a ser usada para lidar com a pandemia COVID-19 
envolve: 
- profissionais de saúde humana - para tratar doentes e realizar pesquisas para determinar a eficácia 
de um possível novo tratamento e / ou vacina 
- médicos veterinários - para ajudar a determinar a origem do vírus e desenvolver possíveis 
tratamentos e / ou uma vacina, e determinar o risco de transmissão entre animais e pessoas 
- investigadores de saúde pública (podem incluir médicos veterinários e profissionais de saúde 
humana) – para proteger o público em geral contra a propagação de doenças 
- investigadores farmacêuticos (ex. bioquímicos) - para desenvolver tratamento e / ou vacina 
- virologistas - para identificar o vírus e ajudar a orientar os profissionais de saúde humana e 
 investigadores farmacêuticos 
- imunologistas - para fornecer orientação aos profissionais de saúde humana e aos investigadores 
farmacêuticos 
- ecologistas - para determinar o grau de mudanças ambientais na área de origem do vírus 
- sociólogos- para determinar o efeito do distanciamento social na população, orientar as mudanças 
políticas e determinar o que causa uma maior interação entre as pessoas e animais 
- economistas - para determinar como uma sociedade pode ser gerida com o encerramento do 
comércio e dos negócios 
- educadores- para ensinar a comunidade/o público sobre a importância da abordagem Uma Saúde 
- legisladores - para alterar ou criar leis que promovam a segurança pública 
 
Resumindo, Uma Saúde significa trabalho em equipa. 
No site do CDC (Centro de Prevenção e Controlo de Doenças) dos EUA 
(https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-shared.html): 
Uma Saúde é uma abordagem que reconhece a conexão entre pessoas, animais, plantas e seu 
ambiente compartilhado e convoca especialistas em saúde humana, animal e ambiental para 
trabalharem juntos de forma a alcançar os melhores resultados de Saúde para todos. 



Slide 4: 
Pergunte se os alunos conseguem adivinhar o que “zoológico” significa em grego. (Significa “animal 
ou ser vivo”.) 
Desafie os alunos a pensar noutras palavras com "zoológico" como raiz (ex. Zoologia, Zooparasita, 
relativo a zoológico). 
(Um link divertido, em inglês, para outros termos “zoo-”: https://www.thoughtco.com/biology-prefixes-
and-suffixeszoo-or-zo-373875). 
 
No site do CDC dos EUA (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonoticdiseases-
shared.html): 
“60% de todas as doenças infecciosas nas pessoas são zoonóticas”. Isso torna crucial que uma nação 
fortaleça as suas capacidades para prevenir e responder a essas doenças usando a abordagem Uma 
Saúde. Uma Saúde é uma abordagem que reconhece a conexão entre pessoas, animais, plantas, e 
seu ambiente compartilhado e chama à colaboração de especialistas em humanos, animais e saúde 
ambiental para trabalharem juntos de forma a alcançar os melhores resultados de saúde para todos. 
 
Slide 5: 
Enfatize aqui que os vírus, bactérias, parasitas e até células que compõem o organismo humano e 
dos animais podem sofrer mutações (por exemplo, algumas pessoas - como este gato - têm um dedo 
do pé ou dois a mais!). 
Uma boa dica aqui é fazer com que todos os alunos repitam a frase: “Mutação é Mudança”. Este 
frase pode ser repetida durante a aula. (Mais tarde, os alunos aprendem que uma mutação pode 
fortalecer ou enfraquecer a capacidade de um vírus de infectar uma célula e se replicar. Às vezes, uma 
mutação não faz muita diferença, é apenas uma mudança benigna. Outras vezes, a diferença é 
importante.) 
Cientistas atualmente (março de 2020) acreditam que a COVID-19 é uma doença causada por um 
vírus que: 
1. sofreu mutação dentro de um animal tornando mais fácil este se espalhar para e entre pessoas, ou 
2. sofreu mutação dentro de um humano tornando a sua propagação entre humanos mais facilitada. 
 
Slide 6: 
As vacinas têm como objectivo fortalecer o corpo para combater um micróbio que está por vir. Observe 
que uma pessoa (ou animal) que recebe uma vacina não se torna invencível contra aquele micróbio 
específico (para os quais a vacina foi desenvolvida para combater). Essa pessoa ou animal ainda pode 
ficar doente com o micróbio mas, frequentemente, não tão doente quanto uma pessoa ou animal que 
nunca foi vacinado (contra o tal agente). 
 
Revisão: 
- Um ponto importante deve ser feito para evitar confusão: uma vacina NÃO é um medicamento. 



A vacina é administrada ANTES de alguém ficar exposto a um patogéneo / microorganismo que induz 
doença (por exemplo, vírus ou bactéria) e um medicamento (por exemplo, medicamento antiviral ou 
antibiótico) só é administrado APÓS alguém ficar doente desse micróbio. 
- Este é um bom slide para lembrar os alunos sobre anticorpos e antígenos. 
- Veterinários, médicos e investigadores trabalham em estreita colaboração para desenvolver a 
melhor vacina para proteger as pessoas contra o vírus que causa COVID-19. 
- Os medicamentos podem ser desenvolvidos a partir de plantas, micróbios e outros elementos 
encontrados no meio Ambiente. 
     Exemplo: Penicilina https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-foundfunctional-fungus/ 
- Especialistas que trabalham no domínio do meio ambiente, pessoas e animais colaboram 
conjuntamente para promover medidas preventivas à exposição das pessoas ao agente SARS-CoV-2 
(o vírus que causa COVID-19). Eles devem comunicar entre si com eficiência e transparência para que 
não percam tempo. Este é um exemplo de Uma Saúde em ação! 
 
Dica para professores/educadores: use um exemplo do ponto de vista de um veterinário. 
Um cão que recebe uma vacina (por exemplo, a vacina contra a raiva) não ficará tão doente com o 
micróbio/microorganismo que estava projetado para lutar contra (ex. o vírus da raiva) em comparação 
com um cão que NÃO foi vacinado. O mesmo princípio geral é verdadeiro para as pessoas. 
(Se os alunos perguntarem, para o exemplo da raiva - o cão não vacinado muito provavelmente morre 
desta doença SE for infectado pelo vírus da raiva - e o cão pode morder pessoas e transmitir a 
doença, por se tratar de uma doença zoonótica). 
 
Slide 7: 
Pergunte aos alunos: “quais são as três partes de Uma Saúde?” (Resposta: saúde humana, saúde 
animal e saúde ambiental). 
Digamos que esta seja a foto de uma floresta ocupada e saudável. Os animais estão uniformemente 
espalhados e não há stress para nenhum dos animais. As árvores também parecem saudáveis. 
(O professor pode discutir que a água potável também desempenha um papel neste ecossistema 
florestal. Este slide abrange os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU de "Água Limpa e 
Saneamento" e "Vida na Terra"). 
 
Slide 8: 
Pergunte aos alunos: 
1. “Por que existem menos árvores?” (Seja por desflorestação/desmatamento causada por pessoas ou 
por causa de mudanças climáticas que tornam a vida dessas plantas mais difícil naquela área do 
mundo.) 
2. “Para onde vão os animais quando há menos árvores?” (Estes começam a aglomerar-se todos 
juntos numa área menor, e ficarão sujeitos a maior stress porque têm maior competição por comida / 
abrigo e um espaço menor para viver. Alguns destes animais vão saindo da floresta para encontrar 
comida e ficam cada vez mais próximos das pessoas). 
 



(O professor pode discutir que a qualidade da água também desempenha um papel neste ecossistema 
em mudança. Se os animais beberem água que está contaminada por pessoas ou animais, então 
estes podem ficar doentes. Além da desflorestação/desmatamento, o professor pode discutir como a 
mudança climática pode alterar a natureza e os habitats e levar animais (incluindo insetos) para novos 
territórios. Este slide deve versar sobre os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU de 
“Ação Climática”, “Energia Acessível e Limpa”,“ Cidades e Comunidades Sustentáveis ”,“ Consumo e 
Produção Responsáveis”, “Água Limpa e Saneamento” e “Vida na Terra”). 
 
Slide 9: 
Pergunte aos alunos: 
1. “Quais são as mudanças que consegue identificar neste slide em comparação ao slide anterior?” 
(tem mais pessoas, menos árvores, mais animais perto das pessoas). Observe que não há alterações 
no número de animais entre os slides. 
2. “O que é uma doença zoonótica?” Reveja que, neste slide, há mais pessoas na área onde os 
animais têm vivido. Esta é uma área onde as doenças zoonóticas podem facilmente “transpor a 
barreira entre espécies” e transmitir-se entre animais e pessoas. Enfatize que COVID-19 é um 
DOENÇA ZOONÓTICA. 
(O professor pode discutir que a qualidade da água também desempenha um papel neste ecossistema 
em mudança. Se os animais beberem água suja que está contaminada por pessoas ou animais, então 
eles podem ficar doentes. Além da desflorestação/desmatamento, o professor pode discutir como a 
mudança climática pode alterar os habitats naturais e levar animais (incluindo insetos) para novos 
territórios. Este slide deve versar sobre os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU de 
“Ação Climática”, “Energia Acessível e Limpa”, “Cidades e Comunidades Sustentáveis”, “Consumo e 
Produção Responsáveis”, “Água Limpa e Saneamento” e “Vida na Terra”). 
 
Slide 10: 
Reveja que as aves estão a deixar a floresta diminuída ou estão a morrer por causa do aumento da 
competição por comida e abrigo (árvores). 
A mudança climática pode reduzir ainda mais o habitat de um animal e levar à extinção de espécies 
por mudar as variedades de plantas que crescem na área ou tornar a temperatura inadequada para a 
vida daquelas espécies (animais ou plantas). As mudanças climáticas afetam animais, pessoas e 
plantas desta forma.  
(Este slide aborda o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU: “Ação Climática”). 
 
Slide 11: 
Compare e contraste este slide com o slide anterior. Vá lentamente para a frente e para trás várias 
vezes. 
Pergunte aos alunos se eles podem nomear as 5 mudanças entre os dois slides. (As respostas estão 
na Seção de “notas” do próximo slide). 
 
 
 



Slide 12: 
Respostas do professor: 
Sem mais aves – devido à competição por comida e abrigo (pela perda de habitat ou das alterações 
climáticas) 
Menos árvores - porque as pessoas as derrubam/cortam ou porque algumas aves responsáveis por 
comer frutas e dispersar sementes e até servir de polinizadores não desempenham mais este papel 
Mais ratos - porque outros tipos de aves comem ratos e quando não há mais essas aves na floresta, a 
população de ratos aumenta 
Mais raposas - quando a população de ratos aumenta, há mais ratos (presas) para as raposas 
comerem 
Mais animais em áreas humanas - porque os animais não têm outra escolha (os seus domínios 
vitais/casa foram destruídos e é-lhes mais fácil sobreviver / encontrar comida perto das pessoas). 
Enfatize que esta situação pode aumentar a propagação de doenças zoonóticas. Enfatize que o 
novo Coronavirus é um agente de DOENÇA ZOONÓTICA. 
 
Slide 13: 
Enfatize que a COVID-19 (causado pelo Novo Coronavírus, também conhecido como “SARS-
CoV-2”) é uma DOENÇA ZOONÓTICA. 
Analise os termos zoonótico e mutação (nos próximos dois slides) 
COVID-19 = a doença causada pelo Novo Coronavírus (a forma científica de se referir ao vírus é 
“SARS-CoV-2”) 
Dica para o professor: agora é um bom momento para discutir que as pessoas comem animais 
silvestres (conhecido como “carne do mato”) em algumas áreas do mundo. Eles fazem isso por vários 
motivos. Por exemplo, a “carne do mato” pode ser considerada uma iguaria chique, ou ser 
culturalmente aceite como normal, ou as pessoas não têm outra opção como fonte proteica para a sua 
dieta/alimentação. Independentemente do motivo, comer “carne do mato” aumenta a probabilidade de 
uma pessoa ficar doente com os microorganismos do animal. 
A designação “wet markets” refere-se aos mercados com animais vivos, conhecidos por terem animais 
em gaiolas sentados ao lado (ou em cima) de outros animais a que estes não são naturalmente 
expostos. Este ambiente não natural aumenta o nível de stress de um animal tornando-o mais 
suscetível a revelar sinais de doença. Se um animal defeca ou urina na área de outro animal, existe 
um risco maior de propagação de doenças entre estes dois animais (independentemente das 
diferenças de espécie porque as mutações são possíveis). 
 
Slide 14: 
Explique que: 
1. A razão pela qual estamos a conversar sobre mutações hoje é porque o Novo Coronavírus é 
conhecido por mutar facilmente. Foi desta forma que este vírus conseguiu “pular” dos animais para as 
pessoas e posteriormente entre pessoas. 
2. Os modelos ajudam os cientistas a prever o futuro para que possamos permanecer saudáveis (ex. 
Alguns cientistas desenvolvem modelos preditivos em que tentam determinada a quantidade ‘x’ de 



pessoas que ficará doente pela infecção de um vírus, pelo que, todos nós necessitamos de praticar o 
distanciamento social por 'y' quantidade de tempo). 
 
Slide 15: 
Reveja que “Mutação é Mudança”. Peça a um voluntário para ler rapidamente esta frase em negrito 
cinco vezes. 
Este trava-língua serve de modelo para um tipo de mutação - o tipo mais simples de mutação 
designadas por “mutações pontuais”. 
 
Slide 16: 
Escolha três alunos voluntários antes de passar para o próximo slide. 
Para o próximo slide: 
Os três voluntários silenciarão os seus computadores, um por um, e dirão uma das opções em cada 
exemplo. Os restantes alunos precisam adivinhar qual a palavra ou frase que o aluno “verbalizou”. 
(Peça aos alunos que levantem um dedo se considerarem que é a primeira opção de palavra e dois 
dedos se considerarem que é a segunda opção de palavra.) Assim que todos os votos forem 
recebidos, o aluno voluntário pode ativar o som e dizer a palavra novamente para que todos possam 
ouvir. 
Revisão: Esta atividade modela o que pode acontecer durante a tradução ou quando uma proteína 
está a ser sintetizada dentro de uma célula. A mensagem instrutiva é encontrada no mRNA, mas o 
produto da proteína não corresponde à instrução do que seria para ser sintetizado. Os investigadores 
hoje (março de 2020) veem que o novo coronavírus tem alguma capacidade de corrigir algumas 
mutações para permitir uma melhor replicação (ou seja, mais precisa). Normalmente, outros vírus de 
RNA (por exemplo, o vírus da gripe chamado "influenza") não têm este tipo de capacidade e sofrem 
mutação sem que estas sejam alguma vez corrigidas! Isto faz com que o desenvolvimento de vacinas 
contra a gripe seja muito complicado pois requer que os investigadores tenham de prever quais 
mutações irão acontecer quando e onde no Mundo e depois distribuir a vacina (naquela área do 
Mundo), para proteger uma pessoa contra aquele vírus recentemente mutado! É por esta razão que 
exista uma nova vacina contra a gripe a cada ano. (Este tópico é revisitado em 2 slides). 
 
Slide 17: 
Os três voluntários silenciarão os seus computadores um por um e dirão uma das opções em cada 
exemplo. Os restantes alunos precisam adivinhar qual palavra ou frase o aluno “pronunciou”. (Peça 
aos alunos que levantem um dedo se considerarem que é a primeira opção de palavra e dois dedos se 
considerarem que foi a segunda opção de palavra. Outra opção é fazer com que os alunos 
observadores acenem se consideram que a palavra falada é "Ouve" e pisquem se considerarem que a 
palavra falada é “Houve” para este primeiro exemplo. Ações correspondentes semelhantes podem ser 
tomadas com o segundo exemplo.) Assim que se reuniram todos os votos, o aluno voluntário pode 
ativar o som e dizer a palavra novamente para que todos possam ouvir. 
Ex.: Ouve-Houve, Cem-Sem, Cinto-Sinto, Cozer-Coser, Cela-Sela, Discriminar-Descriminar 
Revisão: Esta atividade modela o que pode acontecer durante a tradução ou quando uma proteína é 
sintetizada dentro de uma célula. A mensagem instrutiva é encontrada no mRNA, mas o produto 
proteico náo é o resultado pretendido/codificado. Actualmente (março de 2020), os investigadores 
consideram que o novo coronavírus tem alguma capacidade de corrigir algumas mutações para 



permitir uma melhor replicação (ou seja, maior precisão). Normalmente, outros vírus de RNA (por 
exemplo, o vírus da gripe chamado "influenza") não têm este tipo de capacidade e sofrem mutações 
sem que essas sejam mutações corrigidas! Isto faz com que o desenvolvimento de vacinas contra a 
gripe seja muito complicado porque os investigadores precisam prever quais as mutações que 
provavelmente ocorrerão, quando e onde no Mundo, e depois distribuir a vacina (naquela área do 
Mundo), para proteger uma pessoa contra aquele vírus recentemente mutado! É por isto que existe 
uma nova vacina contra a gripe a cada ano. (Este tópico é revisitado em 2 slides). 
 
Slide 18: 
Enfatize que as mutações podem ser difíceis de prever. 
Faça esta atividade lentamente. Explique que os vírus no lado esquerdo do slide estão a replicar-se 
activamente (multiplicando-se) e terá a cor original ou mostrará uma mutação (cor roxa). 
Peça aos alunos que adivinhem quando o vírus roxo aparecerá. Eles têm 5 palpites! (O professor pode 
dizer que o vírus roxo aparecerá pelo menos uma vez). 
O vírus da gripe (chamado vírus influenza) é outro exemplo de vírus que sofre muitas mutações. Por 
este motivo novas vacinas contra a gripe precisam de ser desenvolvidas a cada ano. Os 
investigadores necessitam de analisar o vírus da gripe de perto (por sequenciamento) para apreciar 
qual região, do genoma viral, sofrerá mais provavelmente, a próxima mutação e desta forma 
desenvolver o tipo de vacina mais eficaz.  
 
Slide 19: 
Explique que outra via pela qual os vírus podem sofrer mutação é recombinando-se num animal (por 
exemplo, um porco, morcego). Reveja que este “animal” também pode ser uma pessoa! 
O primeiro exemplo animal aqui é um porco. Isso ocorre porque o surto da gripe suína (um vírus 
influenza) ocorreu após a recombinação de diferentes vírus dentro de um porco (misturando vírus de 
aves, humano e porco! https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565018). 
O segundo exemplo animal aqui é um morcego. Pergunte aos alunos se um morcego é responsável 
por algo assim, o que pode ser feito sobre isso? (Alguns alunos aqui dizem para manter distância, que 
é a resposta correta - e outros alunos dizem para matar os morcegos. Em jeito de resposta à segunda 
opção, apresente o próximo slide - dizendo que os morcegos são MUITO importantes para o 
ecossistema!) 
Revisão: este slide modela um estilo de mutação chamado rearranjo genético (e, mais 
especificamente, "mudança antigénica"). Por meio do “rearranjo genético”, um novo vírus pode ser 
produzido. 
 
Slide 20: 
No slide anterior, um morcego era o segundo exemplo. 
Reveja: 
- Os morcegos são muito importantes - comem insetos (controlam pestes) são polinizadores e 
dispersam sementes. 
- Às vezes, o ecossistema pode desmoronar quando os morcegos desaparecem. (Quando os 
morcegos são as espécies-chave nesse ecossistema.) 



Para obter mais informações sobre este tópico: 
Informações gerais: https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter 
PDF/documento referente a morcegos que vivem em cavernas (e menciona a Síndrome do Nariz 
Branco): https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf 

 

Slide 21: 
(Esta próxima atividade modela outra forma pela qual um vírus pode sofrer mutação, por meio de 
"rearranjo genético") 
 
Slide 22: 
Esta atividade modela o rearranjo genético, mais especificamente, com o “shift antigénico”. Os alunos 
deverão preencher os espaços em branco numa frase semelhante. O próximo slide apresenta um 
exemplo do que os próprios alunos acabarão por fazer. 
 
Slide 23: 
Reveja: a frase vermelha é como o vírus vermelho. A frase azul é como o vírus azul. O que acontece 
quando combinamos essas duas frases juntas para fazer uma versão mutada. (veja o próximo slide) 
 
Slide 24: 
Reveja o exemplo das frases com mutação. 
 
Slide 25: 
Peça aos alunos que usem a caixa de diálogo/bate-papo e escrevam a frase inteira com os espaços 
em branco preenchidos (de preferência, as novas palavras são escritas em MAIÚSCULAS). Peça aos 
alunos que partilhem com “todos” as suas versões de frases. 
Se a caixa de diálogo/bate-papo não for possível, os alunos podem partilhar as respostas verbalmente. 
Dica: O tempo sugerido para os alunos é de 2 minutos, mas pode ser ajustado de acordo com o 
grupo. 
 
Slide 26: 
Após todos terem digitado a frase inteira com os espaços em branco preenchidos (de preferência, em 
MAIÚSCULAS) o professor pode demonstrar como combinar duas frases de alunos para gerar uma 
frase mutante estranha. 
Pergunte aos alunos depois de criar a frase com mutação (combinada), se a mutação fortaleceu ou 
enfraqueceu as mensagens das frases originais (ou simplesmente tornou a frase muito estranha). 
Peça a 1-2 alunos voluntários que combinem outras frases encontradas na caixa de diálogo/bate-papo 
para fazer uma nova frase mutada. 



Revisão: esta atividade de combinação de frases é outro modelo demonstrativo de como uma 
mutação pode ocorrer num vírus ou numa célula. Por vezes, as mutações alteram o vírus de forma a 
torná-lo mais forte ou mais fraco. 
 
Slide 27: 
Este slide dá inicio à próxima atividade - Peça aos alunos que escrevam seus números na caixa de 
diálogo/bate-papo. 
Revisão dos próximos slides: 
1. Diferentes partes estruturais que compõem um vírus 
2. Demonstração de como uma mutação pode fortalecer ou enfraquecer um vírus 
3. Ilustração de como as mutações não acontecem constantemente 
4. Mutações podem ser difíceis de prever 
 
Slide 28: 
Revisão: 
Existem essencialmente duas partes principais em um vírus: a camada externa e o núcleo interno.  
A camada externa determina a capacidade de um vírus invadir uma célula. O núcleo interno determina 
a facilidade com que esse vírus pode replicar-se dentro de uma célula. 
 
Slide 29: 
Relembre que neste slide se mostra a composição de um vírus “normal” (casca/cápside vermelha + 
núcleo vermelho) 
 
Slide 30: 
Relembre que neste slide se mostra a composição de um vírus "mutado" (cápside vermelha + núcleo 
azul) 
 
Slide 31: 
Pergunte: 
Quais são os dois vírus mutantes (o vírus superior com uma cápside vermelha e núcleo azul; o inferior 
com a cápside azul e o núcleo vermelho)? 
 
Slide 32: 
Relembre: 
- A camada externa determina a facilidade com que um vírus pode entrar em uma célula 
- O núcleo interno (onde o DNA ou RNA viral são encontrados) determina a facilidade com que um 
vírus pode replicar-se dentro de uma célula 
 



Pergunte: 
Como consideram que uma mutação pode alterar um vírus? (Pode mudar tanto a cápside quanto o 
núcleo ou ambos! Portanto, uma mutação pode alterar a facilidade com que um vírus pode entrar em 
uma célula E / OU pode alterar a quantidade de replicação dentro de uma célula.) 
 
Slide 33: 
Neste modelo: 
A “cápside” vermelha = alta infectividade/infecciosidade 
A “cápside” azul = baixa infectividade/infecciosidade 
O núcleo vermelho = baixa taxa de replicação 
O núcleo azul = alta taxa de replicação 
 
Questione: 
- Qual é a combinação mais poderosa de “cápside” e núcleo de um vírus? (a alta infectividade 
e alta taxa de replicação). 
- Qual é a combinação mais fraca de “cápside” e núcleo de um vírus? (baixa infectividade e baixa 
taxa de replicação). 
 
* Relembre que os vírus não têm como objectivo matar seu hospedeiro. Se um hospedeiro morre, o 
vírus não pode disseminar-se para o próximo hospedeiro! * 
 
Slide 34: 
Confirme que todos os alunos listaram seu conjunto de números na caixa de diálogo/bate-papo. 
Este slide prepara a turma para a próxima atividade que demonstra que uma mutação pode fortalecer 
ou enfraquecer um vírus. 
 
Slide 35: 
Peça aos alunos que vejam a direção a que os seus números os conduziram. 
 
Esta atividade é feita de forma pausada e passo-a-passo. 
 
Por exemplo, um aluno que escolheu os números 1 e 2 acabará por ter o vírus mais fraco (a mutação 
inferior, cuja soma é 3). Um aluno que escolheu os números 3 e 4 irá eventualmente ter o vírus mais 
forte (a mutação principal, cuja soma é 7). Os alunos que escolheram as outras combinações de 
números (1 e 4 ou 3 e 2) terá o tipo "normal" de vírus (com somas de 5, respectivamente). 
Relembre: 
- As mutações não acontecem constantemente (o professor pode explicar melhor que os vírus de RNA 
mutam muito mais do que os vírus de DNA) 
- Por vezes, uma mutação pode tornar um vírus MAIS FRACO (como no exemplo do “cápside” azul). 



- Às vezes, uma mutação pode tornar um vírus MAIS FORTE (como no exemplo da “cápside” 
vermelha). 
- As mutações (vistas em roxo neste slide) podem ser difíceis de prever! (relembre aos alunos que tal é 
importante para consideração quando os investigadores desenvolvem a próxima vacina contra a 
gripe.) 
Actualmente (março de 2020), os investigadores acreditam que o Novo Coronavírus tem alta 
infecciosidade e uma alta taxa de replicação. Portanto, as pessoas devem praticar uma boa higiene 
pessoal (para ser revisto no próximo slide) para prevenir que possam infectar-se com o vírus pelo 
nariz, boca ou olhos. Reveja que as mãos têm por norma maior carga microbiológica (mais micróbios) 
porque tocamos e seguramos em múltiplos objetos com as mãos e depois comemos com as mãos. 
DICA: uma atividade mais desafiadora é fazer com que os alunos multipliquem os números para obter 
produtos: 3 x 4 = 12, 3 x 2 = 6, 1 x 4 = 4, 1 x 2 = 2 (Observe que isso não muda a identificação dos 
vírus mais fortes e dos vírus mais fracos). 
 
Slide 36: 
Este slide lembra os alunos que: 
1. As mutações não são muito comuns (poderá discutir-se o papel das mutações na natureza e na 
seleção natural, se este tópico já tiver sido abordado anteriormente) 
2. As mutações podem ser difíceis de prever (por isso que precisamos de investigadores para 
desenvolver novas vacinas contra influenza a cada ano) 
3. Alguns vírus sofrem mais mutações do que outros - como o vírus vermelho em comparação com o 
vírus azul neste exemplo 
  (Os vírus de RNA sofrem mutações com maior frequência quando comparados com os vírus de DNA 
– tema que pode ser debatido se os alunos entendem RNA vs. DNA) 
 
Slide 37: 
Pergunte: 
- Quais são as músicas que os alunos cantam para que lavem as mãos por, pelo menos, 20 segundos. 
(ex: Parabéns a Você)? 
- Para as três componentes de Uma Saúde. Com este slide, é relembrado aos alunos que a saúde 
humana é dependente da saúde ambiental. Precisamos ter certeza de que o ambiente é limpo para 
que as pessoas podem permanecer saudáveis. 
- O que acontece quando um de nós espirra ou tosse no cotovelo e depois cruzar os braços? (Você vai 
precisa lavar as mãos novamente por pelo menos 20 segundos!) 
Link para a fonte das informações do slide: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 
(Os alunos podem ter uma pergunta sobre a máscara. Em março de 2020, o US CDC recomenda usar 
máscara apenas se uma pessoa estiver doente. Esta recomendação pode mudar com o tempo.) 
 
 



Slide 38: 
AVISO: a palavra "crap/porcaria" neste vídeo relembre os alunos para que não realizem esta 
atividade com corante alimentar em casa. 
Este vídeo tem a duração de 3 minutos e 20 segundos - mostra a distância que um espirro pode 
alcançar (usando corante alimentar diferente) e o que acontece quando se tosse de encontro à mão 
vs. cotovelo vs. lenço. (Ter em mente que o exemplo do lemço mostra mais gotículas no chão e 
contaminação das mãos. Esta é a melhor demonstração dos motivos para lavar as mãos após espirrar 
e descartar um lenço de papel no lixo). Link original: 
https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share 
Pergunte aos alunos o que os surpreendeu neste vídeo. 
 
Slide 39: 
Pergunte: quais são as três componentes da bordagem Uma Saúde? 
Para o primeiro ponto - enfatize que os veterinários estão a contribuir para o desenvolvimento de 
uma vacina HUMANA (porque os modelos animais são usados no processo de desenvolvimento de 
uma vacina). Além disso, veterinários e investigadores de saúde ambiental (ex: ecologistas) têm 
pesquisado vírus em animais selvagens nos últimos dez anos. Por causa destes trabalhos, 
investigadores na China já sabiam que algumas variedade de coronavírus estavam presentes na 
região de Wuhan, China (a cidade onde os primeiros casos humanos foram identificados) e a 
identificação do novo coronavírus (chamado SARS-CoV-2) foi feita num espaço de tempo de 2 
semanas ao invés de vários meses (comparando com o que sucedeu com o surto SARS em 2002). 
Para o segundo ponto - enfatize que as pessoas, cada vez mais, ocupam o espaço onde os animais 
selvagens vivem/viviam. Por causa desta perda de habitats naturais assiste-se a uma pressão sobre 
os animais que os força a sair destes domínios vitais em busca de comida e pela luta de 
sobrevivência. Reveja se as pessoas têm microorganismos (muitos da flora comensal e outros 
patogénicos) que podem transmitir-se para animais e vice-versa. 
Para o último ponto: Se os alunos consideram que plantar árvores é a única maneira de reconstruir 
uma floresta, relembre que a diminuição do uso de papel pode levar à dimuição da desflorestação. Se 
as pessoas exigirem menos do meio ambiente, a Natureza pode re-equilíbrar-se com o tempo. 
 - Exemplo de redução do uso de papel: uso de sacos de pano (reutilizável/lavável) para fazer compras 
em vez usar um saco de papel novo em cada compra. 
 
Slide 40: 
Reveja: 
- As vacinas têm o objectivo de evitar que fiquemos muito doente (aquando da infecção pelos agentes 
para os quais fomos vacinados). Os medicamentos podem ajudar-nos apenas quando estamos 
doentes. (Os jovens parecem confundir estas duas ideias, pelo que deve assegurar-se que enfatiza 
este ponto). 
- Veterinários, médicos e investigadores têm trabalhado juntos para desenvolver a melhor vacina 
possivel para proteger as pessoas de forma eficaz contra o vírus que causa COVID-19. 
- Os medicamentos podem ser desenvolvidos a partir de constituintes de plantas, micróbios e outros 
elementos encontrados no meio Ambiente. (Outro exemplo de como investigadores ambientais estão 
também envolvidos nos cuidados de saúde humana!) 



  Exemplo: Penicillin https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-foundfunctional-fungus/ 
- Os especialistas que trabalham no contexto do meio ambiente, pessoas e animais estão a colaborar 
conjuntamente para tornar as pessoas mais protegidas contra SARS-CoV-2 (o vírus que causa a 
COVID-19). Eles devem comunicar-se com eficiência e transparência para evitar perdas de tempo. A 
abordagem Uma Saúde em ação! 
 
Slide 41: 
https://e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=senior 
www.e-bug.eu tem jogos online fantásticos e grátis para qualquer idade 
O website foca-se particularmente no tema de Resistência Antimicrobiana (outro tema transversal da 
abordagem em Uma Saúde). 
 
Slide 42: 
Questionário de 2 minutos para o professor preencher: https // www.surveymonkey.com / r / 2RH67KT 
 
Outras actividades online de Uma Saúde para alunos: 
Jogo para que os alunos compreendam melhor os micróbios e as doenças zoonóticas: 
http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst-
Original/_301/GameOverview.html 
História em banda-desenhada interativa que revela como um veterinário pode ajudar a detectar um 
novo vírus na cidade de Nova York. (Inspirado em eventos da vida real aquando do surto do vírus do 
Nilo Ocidental na cidade de Nova York em 1999): 
https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/ 
A palestra TEDx do veterinário durante o surto do vírus do Nilo Ocidental está aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc) (duração de 15: 16) — apropriado para alunos mais 
velhos (> 15 anos) 
Material online One Health que pode ser usado pessoalmente ou online 
Demonstra como viver em segurança rodeado de morcegos e foi desenvolvido para comunidades na 
África: 
https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-flipbook 
Mais informações sobre como o meio ambiente e os animais atuam na saúde humana: 
https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-zoonoses/ 
Material de acompanhamento para o adulto curioso: 
https://www.avma.org/javma-news/2020-04-15/can-veterinarians-prevent-next-pandemic 
https://www.newyorker.com/science/elements/from-bats-to-human-lungs-the-evolution-of-acoronavirus 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-amessage-says-un-
environment-chief?CMP=share_btn_fb 
 


