
Informar, comunicar, comparti-

lhar, são ações extremamente 

importantes na sociedade moder-

na e, hoje, são elementos-chave 

para a manutenção do status quo 

do sistema hegemônico neolibe-

ral.  

As Ciências Biológicas, não pode 

furtar-se de usar os recursos tec-

nológicos, como instrumentos que 

divulgam saberes e conhecimen-

tos baseados em vivências secula-

res (povos tradicionais) e pesqui-

sas científicas, com o firme propó-

sito de promover reflexões críticas 

sobre o modus vivendi que o Ho-

mo 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 preci-

samos construir.  

  Juntos, seremos muito mais!!!                                                  

Editorial 

De acordo com especialistas em aerossóis da Virgi-

nia Tech, ainda não está claro com que frequência 

o vírus é transmitido por microgotículas ou aeros-

sóis em comparação com gotículas maiores. Mas, 

afirmam que aerossóis são liberados mesmo quan-

do uma pessoa sem sintomas exala, fala ou canta. 
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Transmissão do novo 
coronavírus pelo ar por 

aerossóis. 

Nº9 

Vários estudos para a produção de uma vacina 

que proteja a humanidade contra o coronavírus 

SARS-CoV-2 têm sido realizados por diversos 

países. Entretanto, é preciso ter paciência, já 

que, segundo especialistas, é preciso ter certeza 

de que a vacina é eficaz.  (Pag. 3) 

Alguns animais, por causa de sua aparência, 
causam repugnância, nojo, medo na maioria 
das pessoas. Entretanto, sem esses animais, o 
planeta  e a humanidades não sobreviveriam. 
Quer saber por que?  (Pag. 5) 
 

  
Vacinas:  

como são feitas? 

 Coronavírus, vacina, fake news 
e “política” nacionalista:  

(des)esperanças. 

Enquanto a população sonha com a vacina contra 

o coronavírus SARS-CoV-2, fake news sobre a pro-

dução de vacinas são publicados e os EUA com-

pram todas as vacinas da Pfizer e BioN-

Tech .  (Pag.4) 

Viu algum desses animais? 
Respeite-o e deixe-o ir. 

Encanto e sensibilidade na formação de docentes-pesquisadores 
em Ciências Biológicas. (Pag. 6) 

FONTE: Clinical Infectious Diseases, NPR, Reuters e The New York 

Times 

https://radio93.com.br/noticias/brasil/vacina-de-oxford-contra-
a-covid-19-devera-chegar-no-brasil-em-dezembro/  



Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras autoridades de 

saúde reconheciam a transmissão do SARS-CoV-2 por gotículas 

com aproximadamente 500 micrômetros de diâmetro, eliminadas 

por tosse ou espirro.  Essas partículas líquidas expelidas que po-

dem atingir uma distância de até 2 metros caem e contaminam 

superfícies que se tornam vias de transmissão da doença. No en-

tanto, em uma carta aberta publicada em julho/2020 no periódico 

Clinical Infectious Diseases, pesquisadores alertaram para a possi-

bilidade de transmissão também por microgotículas, com tama-

nho inferior a 5 micrômetros, expelidas por espirro, tosse ou fala. 

Essas pequenas partículas são chamadas de aerossóis 

(MONTEIRO, 2020). 
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De acordo com Linsey Marr, especialista em aerossóis da Virginia 

Tech, ainda não está claro com que frequência o vírus é transmiti-

do por essas microgotículas ou aerossóis em comparação com 

gotículas maiores. Aerossóis são liberados mesmo quando uma 

pessoa sem sintomas exala, fala ou canta (MANDAVILLI, 2020).  

Monteiro (2020), relata que muitos médicos e enfermeiros acaba-

ram sendo infectados durante a realização de procedimentos gera-

dores de grandes quantidades de aerossóis, como intubação, ma-

nipulação de vias aéreas de pacientes e colocação de sondas. Ain-

da não se sabe, ao certo, qual é o potencial da transmissão via 

microgotículas no ar para a população de modo geral, mas há indí-

cios de que exista essa possibilidade. 

Frente as novas evidências, a população precisa se proteger, evi-

tando ambientes fechados, lembrando da importância do uso de 

máscara, da higienização frequente das mãos, utilização de álcool 

em gel e respeitando o distanciamento social.  Com a flexibilização 

para a abertura do comércio, shopping etc., é imprescindível que 

se adote todas as medidas de proteção recomendas. Precisamos 

nos cuidar e cuidar do outro! 

REFERÊNCIA 
 
Monteiro, D. 2020. O que você precisa saber sobre a transmissão do novo coronavírus 
pelo ar? Acesso: 28 de julho 2020. Disponível em: http://www.ensp.fiocruz.br/portal-
ensp/informe/site/materia/detalhe/49471 
 
Mandavilli, A. 2020. Transmissão de covid-19 pelo ar: o que você deve fazer agora. 
Acesso: 28 de julho 2020. Disponível em: https://saude.estadao.com.br/noticias/
geral,transmissao-de-covid-19-pelo-ar-o-que-voce-deve-fazer-agora,70003357845 

Boletim Informativo – BiOnLine  Boletim Informativo – BiOnLine                                                                                                                                    Pag. 2 

Transmissão do novo coronavírus pelo ar por aerossóis. 

FONTE: Clinical Infectious Diseases, NPR, Reuters e The New York Times 



Nome da empresa 

Desde o reconhecimento de calamidade pública no Brasil em 
função da pandemia do novo coronavírus (SARS-coV-2, que cien-
tistas de diversos países estão mobilizados para descobrirem 
medicamentos que curem a Covid-19 e vacinas para imunização 
das pessoas. Um fio de esperança aconteceu nas últimas sema-
nas, com a descoberta do uso de corticoides para uso na fase 
crítica da doença. No entanto, recomenda -se cautela no seu 
uso, visto que a eficácia e a segurança para pacientes com infec-
ção por SARS-CoV-2 ainda são consideradas limitadas. Os avan-
ços nas pesquisas se mostram promissores, e os últimos dados 
obtidos com o uso de dexametasona apontam que em pacientes 
hospitalizados com Covid-19, utilizando-se deste medicamento, 
ocorreu uma menor mortalidade em 28 dias entre aqueles que 
estavam com ventilação mecânica invasiva ou somente oxigênio 
(The RECOVERY Collaborative Group, 2020). Embora os resulta-
dos dos estudos sejam animadores ainda é cedo para a indicação 
de corticoides sem auxílio de outros medicamentos associados, 
para o tratamento da Covid-19. 
 
Quanto as vacinas, no dia 6 de junho de 2020, a Agência Nacio-
nal de  Vigilância Sanitária- ANVISA -autorizou a realização de 
um  estudo clínico no brasil para testar  uma potencial vacina  
desenvolvida  pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, para 
prevenir a Covid-19. O estudo se encontra na fase III, em que 
será verificada a segurança, a eficácia e a imunogenicidade da 
vacina  ChAdOx1 nCoV-19 (conhecida como AZD1222) não repli-
cante. Os estudos iniciais foram realizados na Inglaterra e os 
resultados demonstraram que seu perfil de segurança foi aceitá-
vel (BRASIL,2020). Também na terceira fase de testes clínicos há 
outras vacinas, a exemplo da vacina CoronaVac, desenvolvida 
pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac /China, a 
vacina da parceria  BioNTech/Pfizer, farmacêuticas da Alemanha  
e Estados Unidos, respectivamente; do Instituto Biológico de 
Wuhan/Sinopharm (China) e o teste da Moderna (Cove) imple-
mentada pelo governo norte-americano. 
 
Além das vacinas já mencionadas, pesquisadores do Brasil em 
parceria com Austrália, Espanha, Reino Unido e apoio da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), estão testando a vacina BCG, já 
conhecida e utilizada no Brasil, para imunização da tuberculose. 
Ela é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e obriga-
tória para criança recém-nascida e até com quatro anos de ida-
des. Os testes já estão na terceira fase, mas não existe ainda 
comprovação da sua eficácia contra o novo coronavírus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não obstante a nossa vibração para a descoberta da vacina contra 
o coronavírus, precisamos ser conscientes que os resultados, em-
bora sejam promissores, ainda não são tidos como eficientes. Em 
reportagem a Margarita Rodrigues da BBC News Brasil, Paul Offit, 
professor americano de vacinologia, pediatria e especialista em 
imunologia, afirma que “ainda não há evidências de que vacinas 
contra o coronavírus funcionem.  Apenas sabemos que elas pare-
cem promissoras”. (BBC News-Brasil,2020). 
 
Figura 1 - Etapas para o desenvolvimento de vacinas. 

 
Fonte: https://www.covidverificado.com.br/post/j%C3%A1-tem-vacina-contra-o-novo
-coronav%C3%ADrus-covid-19.Acesso:1 de agosto de 2020. 
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Trocando ideias... 

Coronavírus, vacina, fake news e “política” nacionalista: (des)esperanças. 

 O fato de estarmos em plena pandemia que tem provocado milha-

res de mortes por todo o mundo em virtude da ação de um micror-

ganismo, o coronavírus SARS-CoV-2, faz com que o olhemos com 

desconfiança e medo. Entretanto, é importante saber que o orga-

nismo humano, em seu processo evolutivo, constituiu uma 

“comunidade ecológica de microrganismos (bactérias, fungos e 

vírus) comensal, simbiótica e patogênica que, literalmente, partilha 

o nosso corpo, funcionando como um determinante da saúde e da 

doença”. Essa comunidade ecológica foi batizada de “microbioma” 

por Joshua Lederberg em 2000. Portanto, o “microbioma humano 

refere-se à comunidade de microrganismos que vivem nos diversos 

habitats do corpo humano, (...) que desempenham papéis funda-

mentais quer na saúde humana quer nas doenças” (Murray, 2000, 

In CARDOSO, 2015). 

A existência de um microbioma no corpo humano, nos permite 

entender que no ambiente externo, os microrganismos também 

desempenham funções importantes tantos nos outros organismos 

(plantas, outros animais etc.) quanto nos elementos constituintes 

da biosfera (solo, água, atmosfera) causando processos patológicos 

e de deterioração nos organismos ou produzindo substâncias quí-

micas que auxiliam na relação dos seres vivos com o ambiente; 

substâncias químicas com grande aplicação na indústria farmacêuti-

ca usadas como fármacos ou como estruturas e modelo para o 

planejamento e desenvolvimento de fármacos” (CONTI, GUIMA-

RÃES, PUPO, 2012), como por exemplo antibióticos, anticanceríge-

nos, imunossupressores, agentes redutores do colesterol sanguí-

neo, bem como vacinas. 

Portanto, vacinas são feitas de microrganismos enfraquecidos 

(atenuados), mortos (inativados) ou de “pedaços” deles 

(subunidades) e, quando inoculados (inseridos) esses microrganis-

mos no corpo no formato de vacina, não irão causar a doença, mas 

protegê-lo. A vacina é uma substância capaz de ativar uma resposta 

do sistema imunológico, com a finalidade de defender o nosso or-

ganismo. As vacinas foram criadas para “ensinar” o sistema imune a 

reconhecer o microrganismo que pode causar uma doença e esti-

mular o nosso organismo para reagir contra, quando o indivíduo 

entrar em contato com ele (microrganismo) (CRID, 2014). 
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Vacinas contra o coronavírus SARS-CoV-2 estão sendo produzidas 

por vários laboratórios de diferentes países (China, Rússia, Ingla-

terra, EUA, Brasil), e algumas já estão em fase de testes, o que nos 

causa grande expectativa, já que só com uma vacina, as vidas hu-

manas poderão retornar à “normalidade”. Entretanto, a “guerra” 

ideológica entre os países que estão produzindo as vacinas, ao 

invés de fortalecer nossas esperanças, nos causam preocupações, 

já que a sua produção tem gerado a divulgação de muitas fake 

news sobre a forma como são produzidas, bem como, por conta de 

ações extremistas de governos que só estão preocupados com 

questões eleitoreiras e nacionalistas, como é o caso dos EUA que 

“fecharam um acordo com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech para 

a compra de 100 milhões de doses da vacina contra a COVID-19, 

ainda em 2020” (A TARDE, 2020). 

E o povo brasileiro, como fica em meio a tudo isso? Contabiliza os 

mortos: 91.607 em quatro meses (31/07/2020); aceita a 

“normalidade” imposta pelo governo; ao mesmo tempo contribui 

com voluntários para a testagem de vacinas de vários laboratórios 

estrangeiros, sem nenhuma garantia de que teremos acesso imedi-

ato quando estiverem prontas. Triste realidade.  

 

XAVIER, JBLM. UNEB/Campus VIII. 

https://radio93.com.br/noticias/brasil/vacina-de-oxford-contra-a-covid-19-devera-
chegar-no-brasil-em-dezembro/  

https://liberal.com.br/brasil-e-mundo/mundo/pfizer-e-biontech-fecham-acordo-com-
japao-para-fornecer-vacinas-contra-covid-19-1271669/  
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          Sapos, cobras e morcegos são animais não tão adoráveis pelo 

público em geral. A mistura entre a aparência com alguns acidentes 

que podem acontecer faz com que esses animais sejam descrimina-

dos ou até mesmo mortos pelos humanos. Aliado a isso, há diver-

sos mitos que ajudam na criação de uma visão negativa que a maio-

ria tem destes animais. Mas este não é o caminho para uma vida 

em que possamos viver no mesmo lugar. 

         Primeiro, temos que ter em mente que na relação entre nós 

humanos e os outros animais sempre há riscos de acidentes, inde-

pendente se for um animal silvestre ou doméstico (quem nunca 

levou um arranhão de um gato quando fez algo que não deveria 

com ele?). Temos que respeitá-los, não os perturbando. Segundo, 

temos que ter consciência de que os animais mencionados no co-

meço do texto são responsáveis por importantes serviços ecossistê-

micos, como o controle de pragas e a polinização e dispersão de 

sementes. Isso mesmo, vários animais considerados pragas, por 

estarem em grande abundância e trazerem algum dano econômico 

e à nossa saúde, são alimento de cobras e sapos. Um exemplo é o 

caso onde espécies de sapos que vivem em cultivos de arroz são 

responsáveis pela eliminação de insetos-praga deste cultivar, e não 

só isso, até mesmo insetos que trazem doenças a nós humanos 

fazem parte do cardápio (KHATIWADA et al., 2016). Pragas urbanas 

como os escorpiões também são alimentos dos sapos (JARED et al., 

2020), como você pode ver na figura 1.  

 

 

         Enquanto isso, inúmeras espécies de morcegos polinizam di-

versas plantas (inclusive o amado mandacaru) e espalham semen-

tes de várias outras (figura 2) das quais nós comemos o fruto 

(PFEIFFER, 2019). Além de polinizarem plantas de grande valor 

socioeconômico, eles melhoram a safra em termos de quantidade e 

qualidade (TREMLETT et al., 2019).  Muitas pessoas os temem por 

acharem que todo morcego se alimenta de sangue. Mas na verda-

de, das quase 200 espécies que existem no Brasil, apenas três se 

alimentam de sangue, principalmente de aves. Casos com humanos 

continuam sendo exceções (MAYEN, 2003). 

  

         Então, sempre que encontrar um destes animais tenha isso em 

mente. Por mais estranho que possa parecer, a vida deles influencia, 

e muito, no nosso bem-estar. Ainda que você veja algum em sua 

casa, no seu quintal e acha que pode oferecer algum risco a você e a 

sua família, ligue para os órgãos responsáveis (como os bombeiros) 

que eles saberão lidar com a situação. E lembre-se, sempre consulte 

um biólogo quando tiver dúvidas sobre esses animais.  

 

ARAÚJO, Alan Pedro de. UFG/ 

Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução. 
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Viu algum desses animais? Respeite-o e deixe-o ir. 
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       “ Ciências Biológicas sempre foi a 

minha disciplina preferida durante todo 

o Ensino Básico.  Como já dizia Ernst 

Mayr ‘Biologia é uma ciência única e 

autônoma’, e, no Ensino Superior não foi 

diferente, escolhi a Biologia pois foi a 

área que sempre me fez brilhar os olhos. 

No ano de 1998 iniciei o curso de Licen-

ciatura em Ciências com habilitação em 

Biologia na UNEB - Campus VIII no qual 

descobri o gosto pelo Ensino de Ciências.  

     No ano de 2002 iniciei minha carreira 

no serviço público, fui professora efetiva 

de Ciências em de Glória -Ba e Delmiro 

Gouveia-Al, e no ano de 2009 iniciei 

como professora de Biologia na SEC/

Bahia, totalizando atualmente dezoito 

anos dedicados a Educação. Durante 

este percurso sempre estive fazendo 

cursos para obter aperfeiçoamento, até 

porque a profissão exige uma formação 

continuada. 

     Nos anos de 2013-2017 pude retornar 

a UNEB - Campus VIII para participar do 

PIBID, projeto no qual me proporcionou 

momentos valiosos de discussão, múlti-

plas aprendizagens e descobertas. Hoje 

faço mestrado profissional no Ensino de 

Biologia - PROFBIO / UFAL, estudando 

sobre o uso de plantas nativas da Caatin-

ga como estratégias metodológicas para 

o ensino de Botânica. 

     A Licenciatura em Ciências Biológicas 

além de promover uma formação profis-

sional, também transforma a maneira 

pela qual enxergamos o mundo, e nos dá 

o poder de despertar nas outras pessoas 

o desejo de conhecimento, o respeito, e 

o amor pela vida no nosso planeta.” 

 

      Onde atuam os licenciados em Ciências Biológicas  egressos da UNEB / Campus-VIII? 

 Encanto e sensibilidade na formação de docentes-pesquisadores  
em Ciências Biológicas. 

     “Minha curiosidade pelos fatos científi-

cos e pela natureza me levou a cursar Licen-

ciatura em Ciências Biológicas na UNEB/ 

Campus VIII. Na graduação fui envolvido 

por uma atmosfera de conhecimento mági-

ca que ainda não vi igual. Isso despertou 

minha curiosidade por praticamente todas 

as áreas da Biologia. Cada professor com 

sua forma única de conduzir os conteúdos 

me fez atentar e utilizar de todos os meus 

sentidos sensoriais na tentativa de assimilar 

o máximo que eu pudesse.  

     A Ecologia me tocou fundo e deixou 

meus neurônios "arrepiados" de tanta emo-

ção. A possibilidade de investigar e enten-

der processos, padrões e as relações entre 

diferentes organismos me cativou! Ainda na 

graduação fiz IC que acabou resultando no 

meu TCC, onde estudei as aves da Caatinga, 

com um toque de Ecologia. 

     Fiz mestrado em Ecologia e Conservação 

da Biodiversidade na UESC/Bahia, investi-

gando efeito das ações antrópicas e o papel 

das agroflorestas de cacau na manutenção 

da diversidade das aves nesta região. 

     Faço parte do Laboratório de Ecologia 

Aplicado a Conservação - LEAC / INECOL, 

onde desenvolvo projeto do doutorado, 

buscando entender os efeitos da paisagem 

e das ações antrópicas na diversidade de 

besouros rola-bosta em diferentes ambien-

tes, além de avaliar a eficiência dos serviços 

ecológicos desempenhados por eles. 

     A formação em Ciências Biológicas me 

proporcionou um olhar clínico para as de-

mandas socioambientais,  interferindo dire-

tamente no desafio de ajustar as demandas 

da sala de aula como também das minhas 

pesquisas científicas.” 

     “Brincar de “escolinha” era minha atividade 

favorita, e os seres mais admiráveis para mim 

eram minhas professoras. No 7º ano do EF 

comecei a aprender sobre os seres vivos e o 

corpo humano, e me apaixonei pela Biologia.  

     Após o Ensino Médio, fiz inscrição no vesti-

bular para o Campus VIII/ UNEB, tendo como 

segunda opção o Direito. Ao receber o resul-

tado segui meu sonho e me matriculei no 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

     Durante os cinco anos da graduação parti-

cipei/organizei de: Semana do Biólogo do 

Campus VIII; Seminário Interdisciplinar do 

curso de Ciências Biológicas; Workshop de 

Micologia; Seminário de Educação Integrada; 

Semana de Engenharia de Pesca; Seminário 

Interdisciplinar do Curso de Arqueologia; 

BioPIBID; monitoria de Biologia dos Fungos e 

de Microbiologia; minicursos sobre Taxono-

mia de Fungos; Seminário Micológico do Se-

miárido, e do CA de Ciências Biológicas.  

      Em 2019 fui aprovada no Mestrado em 

Biodiversidade Vegetal/UNEB, onde desenvol-

vo pesquisas na área da Micologia, trabalhan-

do com a identificação da comunidade fúngi-

ca que coloniza espécies da família Cactaceae 

na Estação Ecológica Raso da Catarina. 

     O licenciado em Ciências Biológicas possui 

muitas áreas em que atuar nos diversos níveis 

da sociedade como professor, consultou am-

biental, pesquisador etc., além de contribuir 

com os conhecimentos necessários para lidar 

e contribuir com políticas públicas no setor de 

meio ambiente, tendo como principal missão, 

transmitir seus conhecimentos acerca da 

origem, desenvolvimento, funcionamento, 

reprodução e relacionamento dos seres vivos 

e da biosfera, assim como proteger a biodi-

versidade e a vida.” 

 
 
José Clemensou 
dos Reis Júnior. 
 
Período da gradu-
ação:  2013–2017. 

Bruna Gomes 
Lisboa. 
 
Período da 
graduação: 
1998 - 2002 

Rebeca Leite 
Barbosa 
 
Período da gradu-
ação: 2013- 2018 
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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 ver-

dade 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  

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


