
Prof. João Henrique Corrêa Kanan, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, UFRGS 
Acadêmica Sílvia do Canto, Instituto de Artes, UFRGS 
Acadêmico Fabio Viera, Instituto de Artes, UFRGS 
e-mail de contato: kananjhc@ufrgs.br 

IMUNIDADE DURANTE A GRAVIDEZ E AMAMENTAÇÃO 

 

Introdução: A imunologia é uma área do conhecimento em ciências biológicas 

que estuda os componentes e mecanismos fisiológicos envolvidos na proteção 

dos organismos contra a invasão por outras espécies ou alterações celulares 

indesejáveis. O seu funcionamento é extremamente complexo e por esta razão 

de difícil aprendizado. Um dos tópicos de grande importância no estudo da 

imunologia é o que trata da transferência passiva de proteção de um indivíduo 

para outro, principalmente quando se aborda a transferência de proteção da mãe 

para o filho, tanto durante a gravidez como no período de amamentação após o 

nascimento, porque não se está discutindo apenas o tema imunologia, mas, 

também, o tema saúde pública.  

 

Objetivos: Continuando uma proposta metodológica iniciada em 2007 com o 

projeto “Imunologia vista de forma animada” propomos, neste projeto, a 

produção de uma animação que aborde os mecanismos celulares e moleculares 

envolvidos na transferência de imunidade da mãe para o filho, no contexto da 

gravidez e do período inicial após o nascimento. 

 

Metodologia: A produção da animação seguirá um cronograma característico de 

atividades que se inicia com a montagem de um storyboard que estabelece a 

cronologia de eventos, bem como as principais cenas da animação. Uma vez 

estabelecido o storyboard compõe-se o texto da narrativa ou diálogos da 

animação o que determinará, aproximadamente, o tempo de duração de cada 

cena e, portanto, de toda a animação. Posteriormente, serão feitos os desenhos 

e sua coloração por técnicas manuais tradicionais e as imagens digitalizadas em 

equipamento scanner. Uma vez digitalizadas estas imagens serão processadas e, 

utilizando-se aplicativos específicos, criada a animação propriamente dita. 

Finalmente, concluída a animação será adicionado o áudio e legendas. 

 

Resultados e Conclusões: Até o momento foi criado um storyboard com as 

linhas gerais do que se deseja apresentar nesta animação e que pode ser 

observado nas figuras a seguir. Com a experiência adquirida em projeto anterior 

estimamos que este será concluído até o final do ano. 
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