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Parte i
unidade B
Capítulo 3  os seres procarióticos: bactérias e arqueas

algumas doenças humanas 
causadas por bactérias

i. doenças bacterianas associadas à pele

Acne
Provavelmente a doença de pele mais comum, afetando sobretudo ado-

lescentes. Resulta do bloqueio dos ductos secretores das glândulas sebáceas 

do pelo, com acúmulo de secreção e formação de um ponto esbranquiçado 

característico. O folículo piloso rompe-se e é invadido por Propionibacte-

rium acnes normalmente presente na pele. Essas bactérias alimentam-se da 

secreção do folículo e produzem ácidos graxos que induzem a resposta infla-

matória, com formação de pústulas que podem resultar em cicatrizes. Não é 

contagiosa; as causas são alterações hormonais no organismo e proliferação 

da bactéria comum da pele. Como prevenção deve-se evitar uso de cosméticos 

e manter higiene cuidadosa da face e dos cabelos. O tratamento é feito com a 

aplicação de antissépticos e o uso de antibióticos específicos, com orientação 

de um dermatologista.

Erisipela
É causada por Streptococcus pyogenes e ocorre com mais frequência em 

crianças e em idosos. Caracteriza-se pela presença de manchas avermelha-

das na pele, produzidas pelas toxinas bacterianas. O quadro é geralmente 

acompanhado de febre alta. O modo de contágio ainda não está definido; não 

se sabe se a pele é invadida por bactérias vindas do ambiente ou de algum 

local contaminado do corpo, via sistema linfático (uma infecção de garganta 

causada por estreptococo, por exemplo). Como tratamento empregam-se 

antibióticos específicos.

Impetigo

Comum em crianças; nas mais jovens em geral é causada por Staphylococ-

cus aureus, e nas em idade escolar, por Streptococcus pyogenes. Os sintomas 

são pústulas isoladas na pele, que se rompem e desenvolvem uma “casca”. 

O contágio dá-se por contato direto com pessoas portadoras; as bactérias pe-

netram por pequenas lesões previamente existentes na pele. Como prevenção 

deve-se manter a higiene da pele. O tratamento é feito com antissépticos e 

antibióticos específicos.

ii. doenças bacterianas associadas ao sistema 
nervoso

Botulismo

É causado pela ingestão da toxina botulínica produzida por Clostridium 

botulinum presente em alimentos industrializados mal processados (enlata-

dos, conservas e embutidos como salsicha). O principal sintoma é paralisia 

muscular, pois a toxina bloqueia a transmissão de impulsos nervosos. Pode ser 

fatal se não for tratada rapidamente, em decorrência da paralisia dos músculos 

responsáveis pela respiração. O tratamento é feito com soro antitoxina.



Moderna plus biologia
biologia dos organismos 2

amabis

martho

w
w

w
.m

o
d

e
rn

a
p

lu
s

.c
o

m
.b

r

2

Lepra ou hanseníase

O agente causativo é Mycobacterium leprae que se aloja em nervos sensi-

tivos próximos à superfície do corpo, levando à perda de sensibilidade e, por 

isso, são frequentes as lesões na pele e nas extremidades afetadas. O contágio 

dá-se pelo contato com secreções contaminadas de pessoas doentes; as bacté-

rias penetram no corpo através de pequenas lesões na pele e nas mucosas. O 

tratamento é feito com antibióticos específicos, e a prevenção, pela vacinação 

(ainda em testes) de pessoas que tenham contato íntimo com portadores.

Meningite

Os agentes causativos podem ser Neisseria meningitidis, Hemophilus in-

fluenzae ou Streptococcus pneumoniae. As bactérias provocam inflamação das 

meninges, ocasionando febre alta, dores de cabeça intensas, rigidez do pescoço 

e vômitos, podendo levar à morte. A contaminação dá-se pelas vias respirató-

rias, por inalação de partículas contaminadas por saliva ou secreção nasal de 

portadores da bactéria, que podem não apresentar os sintomas da infecção 

(portadores assintomáticos). Uma atitude preventiva é evitar aglomerações 

em ambientes pouco ventilados e contato com pessoas contaminadas, que 

devem ficar hospitalizadas em isolamento. Utiliza-se também a vacinação. 

O tratamento é feito com antibióticos específicos.

Tétano

É causado pelo Clostridium tetani, cujos esporos estão presentes no solo e 

penetram no corpo através de lesões profundas na pele. As toxinas liberadas 

pela bactéria atuam sobre os nervos motores provocando fortes contrações 

musculares; se não for tratada a tempo, ocorre morte por parada respirató-

ria e cardíaca. Como prevenção, utiliza-se vacinação. Em caso de ferimentos 

sujos e profundos com sinais de contaminação, aplica-se soro antitetânico. 

O tratamento consiste em remover o tecido danificado (para evitar a produ-

ção de mais toxina) e administrar antibióticos (pouco eficaz se a toxina tiver 

atingido os nervos).

iii. doenças bacterianas associadas aos 
sistemas cardiovascular e linfático

Brucelose

É causada por bactérias do gênero Brucella, que provocam sintomas va-

riados e, em muitos casos, subclínicos; nos casos agudos, há febre e calafrios. 

A bactéria, presente no gado, é transmitida por leite não pasteurizado e pela 

manipulação da carne de animais contaminados, penetrando no corpo por 

lesões na pele ou através das mucosas da boca, garganta e tubo digestório. Como 

prevenção deve-se evitar o consumo de carne crua de matadouros clandestinos 

e leite não pasteurizado; o tratamento é feito com antibióticos específicos.

Febre maculosa

O agente causativo é Rickettsia rickettsii e os sintomas são febre alta, dor 

de cabeça e vômito, além de manchas vermelhas no corpo devido a hemorra-

gias subcutâneas provocadas pelo ataque das bactérias aos vasos sanguíneos. 

A taxa de mortalidade é alta quando a infecção não é tratada adequadamente. 

A bactéria é transmitida pela picada do carrapato-estrela (Dermacentor va-

riabilis) contaminado. O carrapato adulto ou suas ninfas, conhecidas como 

micuins, contaminam-se ao sugar animais portadores da bactéria, como aves, 
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mamíferos domésticos e selvagens. Como prevenção devem-se evitar locais 

infestados pelo carrapato ou proteger-se adequadamente contra eles, além 

de combatê-los. O tratamento é feito com antibióticos específicos.

Febre reumática
Desenvolve-se em decorrência de infecções por Streptococcus pyogenes 

e outros estreptococos. A ação da bactéria ainda é pouco conhecida; mas 

o resultado é uma reação de autoimunidade, desencadeada pela infecção 

da garganta pelo estreptococo. Afeta geralmente crianças e jovens entre 4 e 

18 anos, podendo causar artrite e inflamação do coração, com danos às val-

vas cardíacas. A contaminação dá-se pelas vias respiratórias, por inalação 

de partículas contaminadas por saliva ou secreção nasal de portadores da 

bactéria. Aplicação de antibióticos em pessoas com infecção de garganta pelo 

estreptococo é usada como prevenção.

Gangrena gasosa
Gangrena é a morte de tecidos pela interrupção do suprimento sanguíneo, 

causada, por exemplo, por um ferimento. Substâncias liberadas pelos tecidos 

mortos servem de alimento a diversas bactérias, entre elas Clostridium per-

fringens, que produz gás e leva ao inchaço dos tecidos. Toxinas liberadas por 

essa bactéria destroem progressivamente os tecidos e a doença espalha-se; 

quando não tratada, é sempre letal. Adquire-se a bactéria por contaminação de 

ferimentos necrosados com esporos bacterianos presentes no solo. Previne-se 

pela limpeza adequada de ferimentos e tratamento preventivo com antibióti-

cos específicos. Uma vez instalada a bactéria, é necessária a remoção cirúrgica 

do tecido necrosado, muitas vezes por amputação do membro afetado.

Peste
O agente causativo é Yersinia pestis, bactéria que pode multiplicar-se no 

interior dos macrófagos, em vez de ser destruída. Os sintomas são inchaço 

dos linfonodos das virilhas e axilas, acompanhado de febre. Sem tratamento, 

a morte pode ocorrer em menos de uma semana após os primeiros sintomas. 

Adquire-se a bactéria pela picada de pulga-do-rato (Xenopsylla cheopis) con-

taminada ou por ferimentos e arranhões causados por animais infectados 

(cães ou gatos). A prevenção consiste em combater pulgas e ratos e evitar 

contato com animais que possam estar contaminados. O tratamento é feito 

com antibióticos específicos.

Tifo epidêmico
É causado pela bactéria Rickettsia prowazekii, transmitida por fezes do 

piolho-do-corpo (Pediculus humanus corporis) contaminado; a bactéria pene-

tra através do ferimento da picada quando o local é coçado. Os sintomas são 

febre alta e persistente por cerca de duas semanas e manchas vermelhas no 

corpo decorrentes de hemorragias subcutâneas provocadas pela entrada das 

bactérias nas células da parede dos vasos sanguíneos. A taxa de mortalidade é 

alta quando a infecção não é tratada adequadamente. Como prevenção deve-

se evitar a presença do piolho, mantendo as habitações limpas. O tratamento 

é feito com certos tipos de antibiótico.

Tifo endêmico
O agente causativo é a bactéria Rickettsia typhi transmitida pela picada da 

pulga-do-rato (Xenopsylla cheopis) contaminada. Os sintomas são semelhantes 

ao do tifo epidêmico, mas menos severos. A prevenção consiste em combater 

as pulgas e os ratos. O tratamento é feito com antibióticos específicos.
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iV. doenças bacterianas associadas ao sistema 
respiratório

Antraz
É causada pelo Bacillus anthracis, que produz infecção purulenta locali-

zada quando penetra por ferimento, mas há perigo de septicemia (infecção 

generalizada). Situações mais graves ocorrem pela inalação dos esporos e 

instalação de pneumonia, com febre alta, dificuldade para respirar e dores 

no peito; nesses casos, na maioria das vezes, ocorre septicemia, e a taxa de 

mortalidade é alta. A contaminação dá-se pela inalação ou ingestão de grande 

quantidade de esporos, geralmente presentes no solo. Como prevenção deve-

-se evitar contato com locais contaminados, em geral pastos onde morreram 

animais com a doença. O tratamento é feito com antibióticos específicos.

Coqueluche
Causada por Bordetella pertussis, afeta principalmente crianças. Os primei-

ros sintomas assemelham-se aos de um resfriado. Em seguida sobrevém uma 

fase de tosse intensa, decorrente de as secreções bacterianas imobilizarem 

os cílios da traqueia, impedindo a eliminação de muco. A tosse é a tentativa 

do organismo de eliminar o muco acumulado nas vias respiratórias. A re-

cuperação é lenta e pode levar meses. A contaminação dá-se pela inalação 

de bactérias eliminadas durante a tosse de pessoas infectadas. A prevenção 

é feita pela vacinação, aos dois meses de idade. O tratamento emprega 

antibióticos específicos.

Difteria (ou crupe)
É causada pela bactéria Corynebacterium diphtheriae. Inicialmente ocor-

rem dor de garganta e febre, seguidas de mal-estar e inchaço do pescoço. 

Forma-se na garganta uma membrana cinzenta em resposta à infecção, cons-

tituída por fibrina, tecidos mortos e células bacterianas, podendo bloquear 

totalmente a passagem de ar para os pulmões. Algumas linhagens da bacté-

ria, portadoras de um fago lisogênico, podem produzir uma toxina potente 

que ataca o coração e os rins, causando a morte. A contaminação ocorre pela 

inalação de bactérias eliminadas com as secreções respiratórias de pessoas 

infectadas, as quais podem ser assintomáticas. O tratamento inclui minis-

tração de antibióticos específicos e soro antitoxina. A prevenção é feita com 

vacina aplicada normalmente nos primeiros meses de vida.

Pneumonia bacteriana
O agente causativo é a bactéria Streptococcus pneumoniae. Os sintomas são 

febre, dificuldade respiratória e dor no peito. Em resposta à infecção, os alvéo-

los pulmonares ficam tomados por glóbulos vermelhos, leucócitos e fluido dos 

tecidos. As bactérias podem invadir a corrente sanguínea, a cavidade pleural 

e, ocasionalmente, as meninges. Muitas doenças de pessoas idosas evoluem 

para pneumonia estreptocócica. O contágio ocorre pela inalação de bactérias 

eliminadas com as secreções respiratórias de pessoas infectadas, as quais 

podem ser assintomáticas. O tratamento é feito com antibióticos específicos; 

a prevenção, principalmente em idosos, é feita por meio da vacinação.

Tuberculose
O agente causativo é Mycobacterium tuberculosis. As bactérias primeira-

mente multiplicam-se no interior de macrófagos que, ao invés de destruí-las, 

passam a protegê-las. Quando o número de bactérias torna-se muito grande, 
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elas abandonam os macrófagos e espalham-se pelo sistema respiratório e, 

eventualmente, por outros sistemas corporais. A pessoa perde peso e vigor 

corporal, sendo acometida por crises de tosse com eliminação de secreção 

sanguinolenta, decorrente da ruptura de vasos sanguíneos pulmonares. 

Se não for tratada adequadamente, causa morte. Pessoas saudáveis são em 

geral resistentes à infecção pelo bacilo da tuberculose; se a imunidade di-

minui, a bactéria instala-se e causa a enfermidade. A queda da imunidade 

pode ocorrer devido a outras enfermidades, má nutrição e estresse. O bacilo 

é adquirido normalmente por inalação; ao atingir os alvéolos pulmonares, é 

fagocitado pelos macrófagos. A prevenção é feita com a vacina BCG; devem-se 

evitar ambientes com condições de higiene ruins e aglomeração de pessoas. 

A detecção de portadores assintomáticos do bacilo da tuberculose pode ser 

feita pelo teste da vacina tuberculina na pele (teste de Mantoux). O tratamento 

dos portadores é feito com antibióticos específicos. O aparecimento recente 

de linhagens resistentes da bactéria da tuberculose tem sido motivo de preo-

cupação dos órgãos de saúde pública em diversos países.

V. doenças bacterianas associadas 
ao sistema digestório

Cárie dentária

É causada por Streptococcus mutans, uma bactéria comumente presente na 

cavidade bucal. Resulta da deterioração dos tecidos do dente pelas secreções 

produzidas por bactérias que formam as placas dentárias. A degradação do 

esmalte abre caminho para a invasão dos tecidos internos do dente (dentina) 

pelas bactérias. A prevenção da cárie consiste em diminuir a ingestão de açú-

cares e manter a higiene cuidadosa dos dentes, escovando-os depois de cada 

refeição. A aplicação de flúor fortalece o esmalte dentário. Deve-se consultar 

regularmente o dentista.

Cólera

É causada por Vibrio cholerae. A bactéria multiplica-se no intestino del-

gado e produz uma toxina que induz as células intestinais a liberar água e 

sais. A perda de líquido, na forma de vômito e, principalmente, de diarreia, 

pode chegar de 12 a 20 litros em um só dia, levando ao colapso dos órgãos e, 

com frequência, à morte. Adquire-se a bactéria pela ingestão de água ou de 

alimentos contaminados com fezes de portadores. Como prevenção, devem-se 

evitar alimentos preparados sem condições higiênicas adequadas e a inges-

tão de água não potável. O tratamento é feito com antibióticos específicos e 

reposição de líquidos e sais minerais.

Disenteria bacilar (ou shigelose)

É causada por bactérias do gênero Shigella. As bactérias multiplicam-se nas 

células do intestino delgado, liberando uma toxina muito ativa que destrói a 

mucosa do intestino grosso, causando diarreia severa e, em alguns casos, febre. 

As formas mais agudas da doença podem levar à morte. Alguns casos da chama-

da “diarreia do viajante” são uma forma branda de disenteria bacilar. Contrai-se 

a bactéria pela ingestão de água ou de alimentos contaminados com fezes de 

portadores. Como prevenção, devem-se evitar ingerir alimentos preparados 

sem condições higiênicas adequadas e água não potável. O tratamento é feito 

com antibióticos específicos e reposição de líquidos e sais minerais.
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Febre tifoide
O agente causativo é a bactéria Salmonella typhi. Cerca de duas semanas após a 

infecção (período de incubação), ocorre febre e forte dor de cabeça; a diarreia tem 

início apenas após três semanas, quando a febre declina. Durante esse período, 

a bactéria dissemina-se por todo o organismo e pode ser isolada do sangue, da 

urina e das fezes. Em casos graves pode ocorrer perfuração do intestino e morte. 

Contrai-se a bactéria pela ingestão de água ou de alimentos contaminados com 

fezes de portadores. Como prevenção devem-se evitar ingerir alimentos prepa-

rados sem condições higiênicas adequadas e água não potável. O tratamento é 

feito com antibióticos específicos e reposição de líquidos e sais minerais.

Gastrenterite (diarreia do viajante)
É causada por algumas linhagens patogênicas de Escherichia coli que pro-

duzem toxinas responsáveis pelos distúrbios gastrintestinais. Os sintomas 

são diarreia aquosa, assemelhando-se a uma forma branda de cólera. A con-

taminação dá-se pela ingestão de água ou de alimentos contaminados com 

fezes de portadores. É quase impossível evitar. O tratamento é a reidratação 

oral, recomendada para qualquer tipo de diarreia.

Salmonelose
É causada por bactérias do gênero Salmonella, que penetram nas células da 

parede intestinal, onde se multiplicam, podendo, eventualmente, atravessá-la 

e atingir vasos sanguíneos e linfáticos, espalhando-se pelo corpo. Os sinto-

mas são febre moderada, dores abdominais, cólicas e diarreia, dependendo 

da quantidade de bactérias ingeridas. Contrai-se a bactéria pela ingestão de 

produtos de origem animal contaminados, principalmente ovos e carne 

de galináceos. A prevenção consiste na higiene adequada dos criadouros de 

animais, para evitar sua contaminação, na refrigeração adequada da carne, 

para evitar a proliferação das bactérias contaminantes, e no cozimento ade-

quado de carne e ovos. O tratamento é a reidratação oral, recomendada para 

qualquer tipo de diarreia.

Doença péptica
O agente causativo é Helicobacter pylori, uma bactéria que se instala na 

parede do estômago, causando ruptura da camada protetora de muco e con-

tribuindo para agravar uma gastrite, levando-a a evoluir para úlcera péptica. 

A maioria das pessoas possui a bactéria no estômago e o desenvolvimento 

da doença depende de sua associação a outros fatores (estresse, condições 

alimentares etc.). O tratamento consiste na eliminação da bactéria por meio 

de antibióticos específicos, o que leva, em geral, ao desaparecimento das 

úlceras pépticas.

Vi. doenças bacterianas associadas ao sistema 
urinário

Cistite

Os agentes causativos são Escherichia coli ou Staphylococcus saprophyticus. 

A bactéria causa inflamação da bexiga urinária, o que provoca dificuldade 

em urinar e a presença de leucócitos na urina. Afeta mais comumente as 

mulheres. Desenvolve-se em decorrência da contaminação da uretra com 

bactérias presentes nas aberturas do sistema urogenital. A infecção é facili-

tada pelas relações sexuais e descuido com a higiene pessoal. A prevenção é 

feita por meio de cuidados com a higiene pessoal e o tratamento, pelo uso 

de substâncias bactericidas.
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Leptospirose
É uma doença típica de animais domésticos e selvagens causada por 

Leptospira interrogans. Os animais portadores eliminam a bactéria na urina 

e as pessoas infectam-se pelo contato com água e solo contaminados. Após 

um período de incubação de uma a duas semanas, aparecem os sintomas: 

dor de cabeça, dor muscular, calafrios e febre. Pode afetar o fígado e os rins. 

Comprometimentos renais são as principais causas de morte pela doença. 

A prevenção consiste em combater os ratos, um dos principais portadores, e 

evitar contato com animais que possam estar contaminados. O tratamento 

é feito com antibióticos específicos.

Vii. doenças bacterianas associadas ao sistema 
genital

Cancro mole
O agente causativo é Hemophilus ducreyi que se adquire por contato se-

xual com parceiros contaminados. Após um período de incubação de três a 

cinco dias, mas que pode estender-se por até duas semanas, aparecem lesões, 

geralmente dolorosas, nos órgãos genitais. É mais frequente nos homens. 

A prevenção consiste em evitar relações sexuais com pessoas portadoras e usar 

preservativo (camisinha). O tratamento é feito com antibióticos específicos e 

a pessoa contaminada deve abster-se de relações sexuais até a cura completa, 

para evitar a disseminação da doença.

Gonorreia
É causada por Neisseria gonorrhoeae que se transmite através de relações 

sexuais com parceiros contaminados e da mãe para o recém-nascido, durante 

o parto. O diagnóstico nos homens é mais fácil, pois a doença produz ardor 

ao urinar e eliminação de uma secreção uretral amarelada. Nas mulheres, os 

sintomas são pouco evidentes, o que dificulta o tratamento, com evolução 

para a DIP (doença inflamatória pélvica), que compromete as tubas uterinas 

e pode causar esterilidade. Mulheres grávidas infectadas podem contaminar 

os recém-nascidos, nos quais a infecção pode levar à cegueira. A prevenção 

consiste em evitar relações sexuais com pessoas portadoras e usar preserva-

tivo (camisinha). O tratamento é feito com antibióticos específicos e a pessoa 

contaminada deve abster-se de relações sexuais até a cura completa, para 

evitar a disseminação da doença.

Sífilis
O agente causativo é a bactéria Treponema pallidum que se transmite por 

via sexual ou da mãe para o feto, durante a gestação. Cerca de vinte dias após 

a contaminação surge uma lesão de consistência endurecida e pouco dolorosa 

(cancro duro) nos órgãos genitais. No homem, o cancro duro aparece com 

maior frequência na glande do pênis e na mulher, nos lábios menores, nas 

paredes da vagina e no colo uterino. Cerca de seis a oito semanas após o cancro 

duro aparecem lesões escamosas na pele e nas mucosas; lesões nas palmas das 

mãos e nas plantas dos pés são fortes indicativos de sífilis secundária. Outros 

sintomas são dores no corpo, febres, dores de cabeça e falta de disposição. 

No terceiro estágio, o sistema nervoso pode ser afetado, causando problemas 

mentais, dificuldades de coordenação motora e cegueira. A prevenção con-

siste em evitar contato íntimo com pessoas contaminadas, principalmente 

relações sexuais. O tratamento é feito com antibióticos, específicos para cada 

estágio da doença.

Parte i
unidade B
Capítulo 3  os seres procarióticos: bactérias e arqueas


