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• Introdução da reprodução das

bactérias.

• Doenças bacterianas.

• Patologias associadas às

bactérias.

•Importância das bactérias.

•Exercícios.



•Sexuada: transferência genética por conjugação.

•Há transferência de DNA de uma bactéria para
outra através de um pili sexual.

•Esse mecanismo de recombinação requer
contato próximo entre as bactérias envolvidas.

•Após o processo, as células se separam, a
bactéria receptora se reproduz assexuadamente,
originando células-filhas com material genético
recombinado.

Imagem: Adenosine / Creative Commons Attribution-Share 

Alike 3.0 Unported
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• Sexuada: transferência genética por transdução.

•O transmissor dos genes é um vírus bacteriófago. Ele inicia um ciclo lítico
durante o qual incorpora pedaços do DNA de seu hospedeiro ao seu
próprio DNA e os transfere a uma célula quando a infecta.

Imagem: Reytan with modifications by Geni / Public Domain
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Botulismo

Agente etiológico:

• Clostridium botulium.

Transmissão:

• Ingestão de alimentos enlatados com 
a toxina botulínica.

Sintomas:

• Paralisia muscular, pois bloqueia a 
transmissão de impulsos nervosos.

Profilaxia:

• Cuidados na conservação de 
alimentos;

• Recusa de  latas de conservas 
abauladas e com odores 
suspeitos;

• Tratamento feito com 
antibióticos.
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Hanseníase ou lepra

Agente etiológico:

•Mycobacterium leprae.

Transmissão:

•Contato direto com secreções contaminadas 
de pessoas doentes, na pele e mucosa.

Sintomas:

•Lesões cutâneas,

•Perda da sensibilidade,

•Manchas na pele.

Profilaxia:

• Educação sanitária;

• Tratamento dos doentes com 
antibióticos.
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Meningite meningocócita

Agente etiológico:

• Neisseria meningitidis.

Transmissão:

• Vias respiratórias por inalação de partículas

contaminadas por saliva ou secreção nasal de

portadores de bactéria.

Sintomas:

• Febre alta, dores de cabeça;

• Rigidez dos músculos da nuca

• Vômitos;

• Septicemia com manchas na pele e hemorragias digestivas.

Profilaxia:
• Evitar ambientes fechados com

aglomeração de pessoas;

• Isolar os doentes;

• Vacinação;

•Tratamento feito com antibióticos.
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Tétano

Agente etiológico:

• Clostridium tetani.

Transmissão:

• São encontrados no solo;

• Podem penetrar no corpo, quando ocorre uma
lesão por objetos contaminados.

Sintomas:

• Fortes contrações musculares;

• Parada respiratória e cardíaca;

• Febre e muitas dores nos músculos.

Profilaxia:

• Vacinação com reforço a cada 10 
anos;

• Tratamento com sedativos, 
relaxantes musculares, 
antibióticos e soro antitetânico.
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Febre maculosa

Agente etiológico:
• Reckettsia rickettsii.

Transmissão:
• Picada do carrapato-estrela contaminado.

Sintomas:
• Febre alta;

• Dor de cabeça;

• Manchas vermelhas no corpo devidas a hemorragias
cutâneas provocadas pelo ataque das bactérias aos
vasos sanguíneos.

Profilaxia:

• Evitar locais infestados pelo 
carrapato;

• Tratamento feito com 
antibióticos.
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Peste bubônica

Agente etiológico:

• Pasteurella pestis.

Transmissão:

• Picada de pulga de rato contaminado ou 
por ferimentos/arranhões causados por 
animais infectados (cães e gatos).

Sintomas:

• Inchaços no linfonodos das virilhas e axilas, 
acompanhados de muita febre.

Profilaxia:

• Combate às pulgas e ratos 
contaminados;

• Tratamento feito com 
antibióticos.
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Coqueluche ou intermitente

Agente etiológico:

• Bordetella pertussis.

Transmissão:

• Inalação de gotículas espalhadas no ar pela fala,
tosse ou espirros de pessoas contaminadas.

Sintomas:

• Febre;

• Coriza e surtos de tosse seca;

• Vômitos;

• hemorragia cerebral.

Profilaxia:

• Vacina tríplice;

• Tratamento feito com 
antibióticos.

13


