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6) Reprodução Viral

o Os bacteriófagos possuem dois tipos de reprodução:

A)Ciclo lítico: Termina com a lise e a morte da célula hospedeira.

B)Ciclo lisogênico: A célula hospedeira permanece viva.
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6) Ciclo 
Lítico

9



6) Ciclo Lisogênico
1. O processo é semelhante ao ciclo lítico, porém o DNA do fago se insere ao DNA

bacteriano.
2. O vírus é agora chamado de profago.
3. Toda vez que a bactéria replicar seu cromossomo o DNA do profago também é

replicado, permanecendo latente nas células filhas.

Cromossomo 
bacteriano Genoma 

viral

Porém, o DNA viral pode ser 
removido do cromossomo bacteriano 

e iniciar um ciclo lítico

Genoma 

viral

Genoma 

viral

Ciclo Lítico

No ciclo lisogênico as células não 
morrem e os vírus neste caso são 

chamados de temperados.
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DNA do fago

Cromossomo 
bacteriano

Ciclo lítico
Ciclo 

lisogênico

O fago multiplica-se na 
bactéria hospedeira

Ocasionalmente, o profago solta-se 
do cromossomo bacteriano e inicia 

um ciclo lítico

A célula é lisada
liberando os fagos A bactéria se reproduz 

normalmente, copiando o 
profago e transmitindo-o às 

células-filhas

Ou

As sucessivas divisões celulares 
geram uma população de 

bactérias portadoras do profago

Genoma 

viral

Ciclo Lítico e Lisogênico
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6) Consequências do ciclo lisogênico

1. Células contendo o genoma viral (profago) são imunes à reinfecção por um
fago da mesma espécie.

2. As células hospedeiras podem vir a apresentar novas características. Ex: A
toxina produzida pelo Clostridium botulinum, é codificada por um gene de
um profago.

3. Permite a transdução bacteriana ( tipo de reprodução sexuada em bactérias)

Genoma viral
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7) Retrovírus - HIV
o Vírus envelopado.
o Possui duas fitas idênticas de RNA.
o Possui a enzima Transcriptase reversa.
o O HIV é um retrovírus pois possui a capacidade de produzir DNA a partir de RNA.

Envelope Lipoprotéico

Capsídeo

2 moléculas de RNA

Enzimas Transcriptase Reversa

Atenção: Para ser considerado 
retrovírus, não basta possuir 
RNA é necessário a presença 

da enzima transcriptase
reversa.
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Síntese da 
segunda fita de 

DNA viral

Receptores de 
membrana

Vírus livre

Proteínas do 
envoltório viral

Membrana 
lipoprotéica viral

Degradação 
do RNA viral

Proteínas virais

Membrana 
plasmática

RNA viral

8) Ciclo de um 
Retrovírus -

HIV

Transcriptase
reversa

Vírus saindo e sendo 
envelopados
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