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Tipo de curso: Básico (       )    Avançado (    X    )

Data/Dias em que será oferecido o curso/Horário 21 a 30 de novembro

Carga horária do Curso ..45..h

Pré-requisitos Não (     )  Sim (   X   )   - Quais: Veja abaixo

Tipos de Aulas do Curso Teóricas (    X    )             Seminários (    X      )

Práticas (           )

Número de vagas oferecidas no Curso Mínimo ( 05 )       Máximo (          ) 

Ementa: Neutrófilos constituem a principal linha de defesa do sistema imune inato, sendo os 
leucócitos mais abundantes do sangue e as primeiras células a chegarem num sítio inflamatório. 
Primariamente essas células são responsáveis pelo reconhecimento de microrganismos 
invasores e pela execução de importantes mecanismos microbicidas, como a fagocitose, a 
degranulação e a geração de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Recentemente a netose 
foi descrita como um novo mecanismo pelo qual neutrófilos matam diversos tipos de 
microrganismos. Assim, o principal objetivo da presente disciplina é proporcionar a compreensão 
de como ocorre o mecanismo da netose, ressaltando suas características já elucidadas, bem 
como delinear a importância deste mecanismo para o sistema imune inato diante da interação 
com diversos patógenos ou em inflamação.         

Conhecimentos básicos que o aluno deve ter para frequentar o Curso 

Imunologia básica

Bibliografia cuja leitura é recomendada antes do início do Curso 

Brinkmann V, Reichard U, Goosmann C, Fauler B, Uhlemann Y, Weiss DS, Weinrauch Y, Zychlinsky A. 



Neutrophil extracellular traps kill bacteria. Science.2004 Mar 5;303(5663):1532. 

Papayannopoulos V, Zychlinsky A. NETs: a new strategy for using old weapons. Trends Immunol. 2009 
Nov;30(11):513.

Programa Detalhado: Curso somente com aulas teóricas e seminários

Segunda – das 14 às 16hrs Apresentação do curso / divisão seminários

Elvira Saraiva e Anderson Guimarães-Costa

Terça  –  das  9  às  12hrs  -  Preparação  dos
seminários

14 às 16 hrs Aula teórica: neutrófilos e o sistema
imune  inato.  Elvira  Saraiva  e  Anderson
Guimarães-Costa

Quarta – das 9 às 12hrs - Preparação dos
seminários 

14 às 16 hrs Seminários I

Quinta - das 9 às 12hrs  -  Preparação dos
seminários

14 às 16 hrs - Seminários II

Sexta  -  das  9  às  12hrs  -  Preparação  dos
seminários 

14 às 16 hrs - Seminários III

Segunda - das 9 às 12hrs - Preparação dos
seminários

14 às 16 hrs - Seminários IV

Terça  -  das  9  às  12hrs  -  Preparação  dos
seminários

14 às 17 hrs - Seminários V

Quarta – das 13 às 16 hrs Avaliação final

Bibliografia utilizada durante o Curso: O curso será baseado na discussão de artigos publicados em revistas
de impacto na área.


