
Organismos patogénicos

• Agentes biológicos capazes de causar doenças.

• Podem entrar no corpo dos animais através do ar, da água, dos 

alimentos, ou através de lesões da pele ou das mucosas.



Os principais organismos patogénicos são as bactérias e os vírus

• São seres acelulares;

• 2 principais tipos: com ou sem envelope;

• Não são considerados verdadeiros seres 
vivos, uma vez que não se conseguem 
reproduzir nem desenvolver metabolismo 
de forma independente.

Vírus



Replicação de um vírus numa célula animal

Após replicação, os vírus podem abandonar o hospedeiro por exocitose 
ou provocando o rebentamento celular 



Os principais organismos patogénicos são as bactérias e os vírus

Bactérias

• São seres procariontes. O DNA forma uma molécula principal, geralmente 
circular, sem invólucro nuclear. Podem existir plasmídeos (pequenos anéis 
de DNA com genes acessórios).

• sem organelos membranes, mas com todas as estruturas necessárias à
biossíntese e às transformações energéticas.



Morfologia das bactérias



AGENTES CAUSADORES DE DOENÇA - Bactérias

Bacillus anthracis
Clostridium botulinum

Mycobacterium tuberculosis Vibrio cholerae



AGENTES CAUSADORES DE DOENÇA - Vírus

Vírus do sarampo Gripe

HIV

Hepatite B
Dengue



Trypanosoma spp.

(doença do sono)
Plasmodium spp.

(Malária)

AGENTES CAUSADORES DE DOENÇA - Protozoários



Candida albicans

AGENTES CAUSADORES DE DOENÇA - Fungos



SISTEMA IMUNITÁRIO

Constituído por diversos tipos de células e órgãos que protegem o 

organismo dos animais de potenciais agentes agressores biológicos ou 

químicos. Este sistema é também responsável pela destruição de células 

envelhecidas e anormais (cancerosas) do próprio organismo.



Resposta imunitária

Conjunto de processos que permite ao organismo reconhecer substâncias 

estranhas ou anormais de forma a que sejam neutralizadas e eliminadas.

O reconhecimento dos elementos próprios e estranhos 

ao organismo baseia-se num conjunto de 

glicoproteínas superficiais da membrana 

citoplasmática que funcionam como marcadores

celulares. Estas glicoproteínas são codificadas por um 

conjunto de genes localizados no cromossoma 6, 

sendo designado complexo maior de 

histocompatibilidade (MHC).

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chromosome_6.svg


Componentes do sistema imunitário

Órgãos linfóides:
- primários ou centrais: produzem leucócitos 
(timo e medula vermelha dos ossos)
-secundários ou periféricos: locais onde se 
desencadeia a resposta imunitária (gânglios 
linfáticos, amígdalas, baço, apêndice, 
adenóides...)

Vasos linfáticos

Células efectoras:
- leucócitos agranulares (linfócitos e monócitos) e 
leucócitos granulares (basófilos, neutrófilos e 
eosinófilos)
- macrófagos
- plasmócitos



Origem dos diferentes 
tipos de células 
sanguíneas:



Esquema dos leucócitos

produzem histamina

capazes de originar macrófagos

2 principais tipos T e B




