Microscopia Eletrônica na observação do Vírus
O ser humano, logo no início dos tempos, questionou se o mundo que nos
cerca é somente aquele que nossos sentidos são capazes de perceber. Pelo que se
sabe, os gregos foram os primeiros a imaginar que coisas muito pequenas poderiam
existir, de forma que talvez também pudessem fugir de nossa percepção. Nesse
contexto, eles refletiam sobre a ideia do átomo, que consideravam ser a menor parte
de alguma coisa.
Atualmente não é segredo para nínguem que existe um universo inteiro quando
analisamos coisas muito pequenas, uma nova fauna e flora surgem nessas escalas
que parecem invisíveis para nós. Algas microscópicas, bactérias, células e inclusive
os vírus são exemplos que fazem parte desse mundo, e que embora pequeninos
geram
consequências
diretas
em
nós,
seres
colossais.
A curiosidade do homem permitiu que chegassemos a esse tipo de
conhecimento, sempre buscando por ampliar nosso campo de visão. Primeiro usamos
lentes de vidro para poder enxergar coisas pequenas, criando aquilo que conhecemos
como lupas. Em seguida, entendeu-se que a associação de duas ou mais lentes
poderiam gerar uma ampliação de imagem ainda maior e então se desenvolveu os
microscópios ópticos. Com o advento dessa nova tecnologia estudos em ciências
biológicas obtiveram um grande avanço e também uma grande ampliação do seu
campo de pesquisa, visto que agora seres muito pequenos poderiam ser descobertos
e estudados. Mas o interessante é que isso não parou por aí, sempre buscamos matar
nossa curiosidade e assim que conseguimos, criamos novos desafios. A nossa
capacidade de observar as menores escalas da vida não se limitou ao microscópio
criado com lentes, hoje em dia temos equipamentos ainda mais poderosos, capazes
de observar até mesmo a estrutura interna desses seres vivos minúsculos.
● O Microscópio Eletrônico
O microscópio eletrônico é conhecido por sua alta precisão em escalas muito
pequenas. Como forma de comparação, sabemos que o olho humano possui
um poder de resolução de aproximadamente 0.1mm, ou seja, conseguimos
diferenciar dois pontos que estiverem em até 0.1mm de distância, de forma
que para pontos mais próximos entre si, enxerga-se um único ponto. Ainda, no
caso de um microscópio óptico, sua resolução alcança 0.1µm, sendo 100.000
vezes mais potente que nossos olhos. Finalmente, chegando no poder de
resolução de um microscópio eletrônico, somos capazes de distinguir dois
pontos a uma distância de 0.1nm, o que nos da um poder de aproximação de
cerca de 100.000.000 (cem milhões) de vezes maior que o do olho humano.

Esquema de escalas da vida e suas respectivas dimensões indicando o instrumento que pode ser
utilizado para visualizá-las

A justificativa para esse método gerar uma aproximação tão grande está
relacionado a um conceito, que na física moderna chamamos de dualidade
onda-partícula. Tal expressão surgiu da possibilidade de explicar fenômenos
luminosos tanto utilizando uma teoria corpuscular, onde considera-se que a luz
é formada por diversas partículas chamadas fótons, quanto por uma teoria
ondulatória, em que a luz nada mais é do que uma onda que se propaga no
espaço. Devido a essa “dupla personalidade”, em que teorias diferentes podem
explicar a mesma coisa, utilizou-se o termo dualidade onda-partícula para se
referir
a
tal
comportamento.
Apesar do que foi dito até aqui, o ponto principal que proporcionou o
surgimento do microscópio eletrônico foi a expansão desse conceito, que antes
abraçava somente os efeitos luminosos, para toda e qualquer partícula que
conhecemos. No início do século XX o físico francês Louis de Broglie
apresentou a ideia de que, da mesma forma que um fóton executa um
movimento que pode ser associado a uma onda luminosa, o movimento de
qualquer tipo de partícula também poderia ser associado a um tipo de onda.

Esquema representativo para a órbita de um elétron ao redor de um núcleo atômico. Segundo Bohr (a
esquerda) os elétrons teriam órbitas circulares. Quando leva-se em conta a ideia de De Broglie, o que se

imagina é algo parecido com a imagem a direita, onde o movimento circular apresenta uma característica
ondulatória.

Segundo ele, a relação que poderia ser utilizada para calcular o
comprimento de onda de um objeto qualquer dependeria de sua massa e de
sua velocidade, assim como demonstra a equação abaixo, desenvolvida por
ele, em que o h representa a constante de planck, de valor aproximado
6,62 . 10−34 𝐽. 𝑠.

Tal pensamento agraciou o cientista com o Nobel de física em 1929,
quando constatou-se que um feixe de elétrons realmente podia descrever um
movimento ondulatório, tal como a luz, porém apresentando um comprimento
de onda associado menor que o de uma onda luminosa. Essa sim é a principal
justificativa para o poder de ampliação do microscópio eletrônico. Por
apresentar um comprimento de onda menor que o da luz, um feixe de elétrons
pode acessar estruturas ainda menores nos auxiliando a ter uma visualização
mais detalhada de regiões que já são muito pequenas.
Assim, enquanto que o microscópio ótico tem como princípio de
funcionamento um feixe de luz, o microscópio eletrônico utiliza um feixe de
elétrons para analisar determinada amostra. Com o intuito de deixar isso um
pouco mais claro, imagine-se pegando um monte de bolinhas de tenis e
jogando-as contra alguma coisa. Você estará realizando o mesmo processo
que um microscópio eletrônico realiza. Pode parecer impossível á primeira
vista, mas com os resultados obtidos dessa prática, quando utilizamos os
elétrons, conseguimos construir uma imagem detalhada do nosso alvo.
Dentro desse contexto, existem formas diferentes de aplicar o feixe de
elétrons em um determinado material, tal que isso nos leva a diferentes tipos e
técnicas de microscopia eletrônica. De forma geral, há dois tipos principais de
microscópio eletrônicos sendo utilizados: os de varredura e os de transmissão.
● O microscópio eletrônico de transmissão é utilizado principalmente para
se ter uma análise intracelular. Nele, o feixe de elétrons funciona de
forma parecida com a luz do sol, de forma que quando acertamos a
amostra um tipo de sombra é formada e podemos analisar sua forma.
Para isso, os elétrons saem de um emissor, passando por uma série de
colimadores, que concentram o feixe, a fim de fazê-lo incidir
perpendicularmente na amostra. Ao passar por ela, as partes na qual o
material da amostra for mais denso deixarão uma sombra mais escura,
visto que grande parte dos elétrons que ali passaram foram retidos pelo
material. Os elétrons restantes continuam seu caminho até chegar ao
fim do microscópio, que é formado por uma chapa sensorial que capta

tais elétrons e a partir deles forma a imagem que podemos observar.
Um detalhe importante sobre essas imagens é que elas são geradas em
preto e branca, sendo posteriormente coloridas artificialmente para uma
melhor compreensão e visualização.

Esquema representativo de um microscópio eletrônico de transmissão

● Já o microscópio eletrônico de varredura é utilizado para fazermos uma
análise da superfície da amostra. Nesse caso, o feixe de elétrons não
atravessa o material, o que se observa é um espalhamento gerado pela
colisão dos elétrons para com as paredes da amostra. De forma
semelhante ao anterior, esses elétrons são absorvidos por um sensor
que utilizará um software para gerar os resultados. Por fim, se obtêm
uma imagem em três dimensões da parte externa da amostra.

Imagem gerada por um microscópio eletrônico de varredura em cores realçadas mostram partículas do
vírus SARS-CoV-2 emergindo de células cultivadas em laboratório - Foto de National Institure of Allergy
and Infectious diseases.

O poder de resolução e ampliação oferecido pelo microscópio eletrônico tornao uma ferramenta poderosa no estudo de diversas áreas, de forma que ele tem
apresentado uma importância fundamental principalmente nos campos da biologia.
Suas características permite que estudemos com grande clareza o universo da
microbiologia, em especial agentes patológicos, como por exemplo os vírus. Tais
seres, se é que podemos chama-los assim (existe uma grande discussão sobre a
questão de os vírus serem classificados como seres vivos ou não), possuem uma
dimensão na ordem de nanometros, sendo cerca de 100 vezes menor que uma célula.
Através de um microscópio eletrônico somos capazes não só de observar a forma
estrutural de um vírus de forma detalhada, como também podemos enxergar sua
composição interna, observando até mesmo seu material genético.
Essa aplicabilidade foi e ainda é de suma importância para todos os estudos
que realizamos a respeito de doenças infecciosas, como é o caso da pandemia de
SARS-CoV-2, nome científico para o popularmente conhecido Corona Vírus. O
avanço tecnológico alcançado nesse e em outros instrumentos permitiu que
resultados importantes fossem obtidos com pouco tempo de conhecimento do novo
vírus. Em sua primeira observação, o vírus SARS-CoV levou cerca de 5 meses para
ser estudado e identificado, enquanto que o SARS-CoV-2 levou somente 3 semanas.

Partículas do vírus SARS-CoV-2 em microfotografia em cores realçadas produzida por microscopio eletrônico.
Proteinas em forma de espinhos-que permitem que o vírus entre e infecte células humanas-podem ser vistas na
cor azul envolvendo as partículas com núcleo vermelho e borda amarela - Foto de National Institure of Allergy and
Infectious diseases.

Imagens de microscópio do novo coronavírus

O vírus que causa a Covid-19, é na verdade membro do grupo coronavírus,
família viral que foi descoberta pela cientista June Almeida, em 1964. O nome
atribuído a essa família é dado em referência a imagem obtida via microscopia
eletrônica, que mostra uma algo muito semelhante a uma coroa, apresentando um
invólucro com unidades proteicas em forma de espinho ao redor do vírus. A forma
característica da família Coronavírus foi um fator determinante nas primeiras

observações desse tipo de agente patológico em pacientes humanos com
dificuldades respiratórias no ano de 2003, de forma que atualmente, em 2020,
continua sendo um ponto importante na identificação do mesmo.
Observações do vírus utilizando de tal instrumentação também possibilitou
uma análise de seu comportamento, desde o ataque a células bem como sua forma
de replicação. A morfologia observada do vírus, indicou um tamanho médio entre
60nm e 140nm, tal que também foi possível constatar a presença dele em diversas
organelas intracelulares, especialmente nas vesículas.

Imagem de microscopia mostra à esquerda o Sars-Cov-2, o novo coronavírus, atacando a membrana de uma
célula. — Foto: IOC/Fiocruz

Imagem de microscopia mostra o Sars-Cov-2, o novo coronavírus, infectando uma célula: à esquerda, imagem
circular mais clara mostra uma célula repleta de vírus, que se multiplica no seu interior. — Foto: IOC/Fiocruz

De forma geral, a microscopia eletrônica é uma tecnologia que demorou
décadas para ser aperfeiçoada, porém hoje apresenta um importante papel no estudo
detalhado de estruturas, caracteriza um dos métodos utilizados como diagnóstico
auxiliar nos diferentes tipos de infecções virais que atacam os seres humanos. O seu
uso permite análises do tipo morfológica, de subestrutura e de dimensão, que são
características importantes na identificação e diferenciação dos mais diversos tipos
de vírus, fornecendo portanto um diagnóstico presuntivo para esses agentes
infecciosos.

● Exercícios
1- Com base na leitura do texto, reflita sobre o conceito da dualidade
onda-partícula. Por que estudamos ondas como algo separado das
partículas? Qual seria o comprimento de uma onda associada a uma
bolinha de tênis em movimento?
2- Considerando que em um microscópio eletrônico os elétrons
alcancem velocidades próximas a da luz, tal que para cada elétron se
tenha v=0,8c, calcule o valor do comprimento de onda associado a um
desses elétrons. Em seguida compare o resultado obtido com o
comprimento de onda da luz amarela que é 589nm. O que pode ser dito
sobre os resultados obtidos?

3- Tendo em vista a situação que o mundo viveu/está vivendo em
relação a Covid19, podemos dizer que a utilização da microscopia
eletrônica foi de grande importância para que conhecessemos melhor
esse inimigo comum a todas as nações. Com base nessa ideia e no que
foi discutido no texto, quais outros tipos de pesquisas poderiam ser
beneficiadas com uso do microscópio eletrônico?
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