
Nome: ______________________ Data:________  

Simulação de Transmissão de Doença Infecciosa 

Introdução 

Patógenos são doenças causadas por agentes que incluem bactérias, vírus, parasitas 

e fungos. Patógenos se espalham de uma pessoa para a outra pelo ar, água e 

contato físico. A maioria dos patógenos são difíceis de evitar já que eles são 

invisíveis para nós. Essa atividade simula a transmissão de patógenos pela troca de 

fluidos corporais. 

Objetivos 

Entender como vírus atingem uma grande população através da simulação. A pessoa infectada será descoberta pela 

análise dos dados. 

Materiais 

Solução de Fenoftaleína (C20H14O4) 

Solução de Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) 

1 copo plástico numerado por aluno  

Segurança: Não beba nenhum dos elementos desse experimento! 

Procedimento 

1.Pegue um copo e anote seu número na folha. 

2.Encontre um colega e anote o número do copo dele a  a folha co o 1ª troca . 

3.Troque fluidos com o outro copo da seguinte forma: 

-Uma pessoa coloca todo o conteúdo do seu copo no outro copo. 

-Coloque metade do conteúdo total no copo de volta ao copo do colega. 

.Repita os passos  e  ais duas vezes para ª troca  e ª troca . 

6.Pingue uma gota de solução de fenoftaleína  no seu copo. 

7.Anote suas observações na folha. 

8.Se o papel se tornou colorido, circule o seu número no topo da folha para mostrar que você está infectado. 

9.Seu professor(a) vai criar um quadro dos resultados de toda a turma. 

10.Usando esses dados, determine quem era a pessoa infectada original. Dica: Elimine todos os alunos infectados 

que trocaram fluidos com alunos não-infectados, já que esses não poderiam ser o original.  

Resultados – Trajetória do Vírus 

Número do meu copo ______ 

1ª Troca com copo n° ______ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio


2ª Troca com copo n° ______ 

3ª Troca com copo n° ______ 

Depois do teste com a fenoftaleína, como ficou a aparência da solução? ___________ 

Lembre-se: 

Colorido- você está infectado! 

Permanece incolor- você está saudável! (por enquanto) 

Análise 

1.Número do copo do infectado original ______ 

2.Calcule a porcentagem de alunos infectados na sua turma. 

N° de alunos infectados   x   100    = _____%                                          

          N° total de alunos na turma 

 

3.Como os resultados variariam se você tivesse trocado fluidos com mais/menos pessoas? 

Mais: 

 

Menos: 

 

4.Como os resultados variariam se a pessoa infectada apresentasse sintomas da doença? 

 

 

 

5.Explique por que é tão difícil rastrear o início de uma doença infecciosa? 

 

 

6.Você conseguiria se proteger contra todas as doenças da mesma forma? Explique. 
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Simulação de Transmissão de Doença Infecciosa 

Folha do Professor 

Experimento para depois, ou antes, de trabalhar patógenos, antígenos, doenças, 

vacinas, transmissão, DSTs.  

 Prepare a solução de bicarbonato de sódio e a coloque em dois dos copos 

disponibilizados. Nos outros coloque água. Isso de forma que não dê para 

perceber diferença entre os copos, distribua os infectados de maneira 

aleatória pela turma (mas anote pra você quais alunos receberam para 

facilitar na hora de ajudá-los a resolver o problema!) 

 Após o experimento, escreva no quadro o nome dos alunos e com quem cada um trocou fluidos, circule os 

infectados. Ajude os alunos a descobrir quem foram os dois alunos infectados originais. 

 Se tiver tempo, discuta essas questões com a turma: 

O que é um indicador e qual sua função? 

Indicadores são substâncias especializadas em detectar certos compostos químicos ou moléculas. Adiciona-se o 

indicador a uma solução e ele muda de cor na presença do elemento em questão. Nessa simulação, o indicador 

torna-se rosa na presença de bases. 

Todas as pessoas foram infectadas? 

Não, pois com só três trocas não seria possível infectar todos. 

Se continuassem fazendo o experimento, todas as pessoas seriam infectadas? 

Sim, dado um certo tempo, todos entrariam em contato com alguém infectado. 

Quais são os métodos de transmissões de doenças? 

Comida infectada, Objetos da pessoa infectada, Troca de fluidos (feito na simulação), Uma pessoa infectada 

espirrando em um lugar com várias pessoas (ar), etc. 

Esse experimento foi uma simulação limitada, como se previne a transmissão de doenças na vida real? 

Medidas de segurança pública (higiene, barreiras, isolamento), Imunidade (vacinas, boa saúde) e Remédios 

(impedem o funcionamento do patógeno e/ou o eliminam) 
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