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bactérias “exóticas”

actinomicetos

Actinomicetos são bactérias que formam colônias filamentosas semelhan-

tes a fungos. Entretanto, suas células são procarióticas, enquanto fungos têm 

células eucarióticas. A maior parte das bactérias que vivem no solo pertence 

a esse grupo. Um gênero comum é Streptomyces, que secreta no solo enzimas 

que digerem as proteínas e os polissacarídios presentes. O odor típico de solo 

fresco é produzido pelo gás denominado geosmin, liberado por esses actino-

micetos. Certas espécies do grupo produzem antibióticos de grande valor para 

a indústria farmacêutica, as estreptomicinas. Poucas espécies de actinomicetos 

são patogênicas aos seres humanos.

mixobactérias

Mixobactérias (do grego myxa, muco) vivem em ambientes ricos em ma-

téria orgânica em decomposição, como o esterco de gado. Algumas espécies 

alimentam-se de celulose, mas a maioria alimenta-se de outras bactérias. 

As mixobactérias secretam uma trilha de muco contendo enzimas e antibió-

ticos, que matam outras bactérias ao redor, utilizando-as como alimento.

Quando o alimento se torna escasso, as mixobactérias secretam subs-

tâncias que induzem os indivíduos dessa espécie a reunirem-se em aglome-

rados complexos, às vezes com mais de 100 mil células. Esses aglomerados, 

de coloração brilhante amarela, vermelha ou marrom, são conhecidos 

como corpo de frutificação. As células localizadas nas porções superio-

res do corpo de frutificação produzem uma parede espessa e resistente, 

transformando-se em mixósporos, esporos resistentes ao calor, à radiação 

ultravioleta e à dessecação. Ao encontrar condições adequadas, a parede 

do mixósporo se rompe e libera uma bactéria ativa, que se multiplica e 

origina uma nova colônia.

micoplasmas 

Micoplasmas são bactérias muito pequenas, que medem entre 0,1 e 

0,25 µm de diâmetro e não têm parede celular. Elas podem formar colônias 

filamentosas que lembram as hifas dos fungos, característica responsável 

pelo nome do grupo (o termo myco significa fungo). Algumas espécies têm 

vida livre, enquanto outras são parasitas de animais e de plantas.

Os micoplasmas foram identificados pela primeira vez por um grupo de 

cientistas que estudava uma doença respiratória do gado, a pleuropneumonia. 

Os microrganismos causadores da doença foram então chamados de PPO (do 

inglês, pleuropneumonia organism). Com a descoberta de outras espécies 

semelhantes, tanto parasitas como de vida livre, eles passaram a ser chama-

dos de PPLO, sigla que significa “organismos semelhantes ao PPO” (do inglês, 

pleuropneumonia like organisms). Finalmente, com sua identificação como 

bactéria, as antigas denominações foram abandonadas e esses seres passaram 

a ser chamados de micoplasmas.
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 Figura: Micrografia de um corpo 
de frutificação de Chondromyces 
pediculatus, uma mixobactéria 
que assume aspecto arbóreo, 
com os mixósporos formando-se 
nas extremidades dos “ramos”. 
(Microscópio óptico, aumento  403; 
cortesia do Dr. E. Lang, www.dsmz.de, 
Alemanha.)
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O Mycoplasma pneumoniae é causador de uma forma de pneumonia. Essas 

bactérias aderem à superfície das células do epitélio respiratório e as destroem, 

obtendo assim alimento para viver e multiplicar-se. Outras espécies parasi-

tas são o Mycoplasma genitalium, que causa uretrite em seres humanos, e o 

Mycoplasma hominis, que pode causar aborto espontâneo e esterilidade.

clamídias e rickéttsias

Clamídias e rickéttsias são parasitas intracelulares obrigatórios: só 

conseguem se multiplicar no interior de uma célula viva. Essas bactérias 

assemelham-se às demais espécies do grupo em diversos aspectos. 

Uma característica das clamídias é que essas bactérias produzem, durante 

seu ciclo de vida, formas de resistência semelhantes a esporos, que permitem 

sua disseminação pelo ar. São conhecidas apenas três espécies de clamídias, 

todas causadoras de doenças em seres humanos.

 tabela  Doenças humanas causadas por clamídias

Espécie Doença causada pelo parasita

Chlamydia trachomatis

Infecta os olhos provocando tracoma, que causa ceguei-
ra em seres humanos; infecta órgãos do sistema uro-
genital, causando o linfogranuloma venéreo e uretrite, 
ambas doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).

Chlamydia psittaci

Infecta os pulmões, causando ornitose (anteriormente 
denominada psittacose), uma forma de pneumonia; pode 
manter-se como infecção subclínica, com os sintomas 
manifestando-se em situações de estresse; é transmiti-
da por aves, os reservatórios naturais da bactéria.

Chlamydia pneumoniae
Foi identificada recentemente como agente causador da 
pneumonia branda (pneumonia clamidial), semelhante à 
causada por micoplasma.

Endocitose

Corpos
elementares

Vacúolo

Corpo
reticular Corpos

reticulares em
multiplicação

Corpos reticulares 
transformando-se em 
corpos elementares

Núcleo 
da célula 

hospedeira

6. 90 horas 5. 36 horas 4. 18 horas

3. 12 horas2. 6 horas1. 0-2 horas

A

 Figura: a. Etapas do ciclo de vida das clamídias. 1. Ligação dos 
corpos elementares à célula hospedeira. 2. Endocitose do parasita. 
3. Diferenciação do esporo em bactéria ativa chamada corpo reticular. 
4. Multiplicação das bactérias. 5. Diferenciação dos corpos reticulares 
em corpos elementares. 6. Lise da célula infectada com liberação dos 
corpos elementares. (Imagens sem escala, cores-fantasia.) 
b. Micrografia ao microscópio eletrônico de um corte de célula 
pulmonar humana com corpos elementares (círculos mais escuros) e 
corpos reticulares (estruturas circulares alongadas, mais claras) no 
interior de uma grande bolsa citoplasmática (aumento  3.8003). 
(Baseado em Tortora, G. J. e cols., 1995.)
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orientações de leitura

 4 A partir da leitura dos parágrafos 4 e 5, explique o que 
é raciocínio indutivo.

 5 No vsexto parágrafo, localize o argumento utilizado 
pelo filósofo David Hume para defender a idéia de que 
o raciocínio indutivo não tem sustentação lógica.

 6 Ainda com relação ao sexto parágrafo, localize a frase: 
“Não é porque observamos inúmeros cisnes brancos 
que estaremos habilitados a fazer a generalização de 
que todos os cisnes são brancos.” Qual é o comentário 
de Popper sobre o procedimento em ciência relativo 
a esse trecho?

 7 Leia os dois últimos parágrafos da Leitura. De acordo 
com Popper, o que é uma “verdade científica”?

Rickéttsias são parasitas intracelulares obrigatórios que, diferentemente 

das clamídias, não apresentam formas de resistência. Por isso, não conseguem 

sobreviver fora do corpo de seus hospedeiros habituais, geralmente insetos e 

carrapatos. Estes podem transmitir as rickéttsias aos seres humanos ao picá-

-los para sugar sangue, causando doenças.

Uma exceção a esse modo de transmissão é a Coxiella burnettii, causadora 

da chamada febre Q. Essas rickéttsias vivem em carrapatos, que as transmitem 

ao gado pela picada. O gado pode transmitir essas bactérias a seres huma-

nos pelo leite; uma pessoa pode transmitir rickéttsias a outra por gotículas 

de saliva dispersas no ar, durante a exalação, a fala, a tosse e os espirros. 

Os sintomas da febre Q são: febre, dores no peito, dor de cabeça forte e pneu-

monia. Os sintomas geralmente desaparecem em uma ou duas semanas, mas 

em cerca de 10% dos casos pode ocorrer endocardite (inflamação das mem-

branas internas do coração) 5 a 10 anos mais tarde. Acredita-se que durante 

esse tempo o parasita se abriga no fígado.

Outros exemplos de doenças causadas por rickéttsias são o tifo epidê-

mico e o tifo murino endêmico. O tifo epidêmico é causado pela Rickettsia 

prowazekii e transmitido pelo piolho-do-corpo (Pediculus humanus corporis). 

A transmissão ocorre quando as fezes do piolho contaminam ferimentos na 

pele, principalmente quando a pessoa coça o local da picada. O tifo murino 

endêmico é causado por Rickettsia typhi, transmitida por pulgas de rato. 

Descobriu-se que os surtos dessa última doença ocorrem, em certas regiões, 

durante as campanhas para eliminação dos ratos, o que faz as pulgas procu-

rarem novos hospedeiros.

Essas infecções por rickéttsias causam, geralmente, febre alta e persistente 

por duas semanas ou mais, além de provocarem alterações na permeabilidade 

dos capilares sanguíneos, com hemorragias. Se não houver tratamento, que 

consiste na administração de antibióticos como a tetraciclina e o cloranfenicol, 

a infecção por rickéttsia pode levar à morte.


