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•Microbiologia = mikros (pequeno); bios (vida); logus 
(ciência);

• Bactérias (Bacteriologia);

• Fungos (Micologia); 

• Vírus (Virologia); 

• Algas microscópicas e Protozoários ( Parasitologia ou 
Protozoologia)

•N. e variedade de microrganismos  desenvolvimento de 
modernos microscópios



Definição de Microbiologia

•A ciência da microbiologia é o estudo dos
microrganismos e de suas atividades.
Preocupa-se com a forma, a estrutura, a
reprodução, a fisiologia, o metabolismo e a
identificação dos seres microscópicos. Inclui o
estudo de sua distribuição natural, suas
relações recíprocas e com os outros seres vivos,
seus efeitos benéficos e prejudiciais sobre os
homens e as alterações físicas e químicas que
provocam em seu meio ambiente.



• Indivíduo 100 trilhões de microrganismos (pele, mucosas,
cabelos, superfícies dos dentes e ao longo do intestino);

• Cada grama de fezes humanas 10 milhões de bactérias;

• A princípio – microrganismos eram objetos de especulação –
pouco significado;

•Mudança com as contribuições de pesquisadores



•Antony Van Leewenhoek (1632-1723)  1º a observar
microganismos ;

• Em 1683 o Holandês

relatou observações de

microrganismos encontrados

em sua cavidade bucal;



•Louis Pasteur (1822-1896)  1º cientista a atribuir uma
função biológica para os microrganismos;

• Relatou descobertas nas fermentações microbianas,
pasteurização de produtos e alimentos e desenvolvimento
de vacinas efetivas – carbúnculo e raiva



Figura 2-3. A teoria da geração espontânea foi derrotada pelos aparelhos aqui ilustrados, que eliminavam

totalmente as bactérias provenientes do ar. (A) Schwann, calor; (B) Schröder e von Dusch, filtração; (C) Pasteur,

frascos terminados em pescoço cisne; (D) Tyndall, câmara de incubação livre de poeiras.



“A sorte favorece o 

espírito preparado”



•Robert Kock (1843 – 1910) Médico alemão -
demonstrou o significado etiológico das bactérias com 
agentes de doença infecciosa;



Etapas do postulado de Kock: 

Base teórica dessas etapas  Jacob Henle - 1840 

a) Agente etiológico deve ser encontrado em todos os casos 
de doença;

b) O microrganismo deve ser isolado do hospedeiro e crescer 
em cultura pura;

c) A cultura pura do microrganismo suspeito deve reproduzir 
a doença específica após sua inoculação em animal 
susceptível;

d) O mesmo microrganismo deve ser isolado do hospedeiro 
infectado



BIOTERRORISMO 

Bacillus anthracis

(2001)

Carbúnculo

(Bacillus anthracis)

Robert Koch, 1876



Baciloscopia (Ziehl-Neelsen)

Bacilo da tuberculose  Mycobacterium tuberculosis (1882)

Cultura (Loewenstein-Jensen)



• Joseph Lister (1827-1912) Médico inglês, concluiu que 
a infecção cirúrgica, comum na época, deveria ser de origem 
microbiana;

• Estabeleceu uma série de procedimentos visando prevenção 
de acesso dos microrganismos aos ferimentos após atos 
cirúrgicos

Esterilização de instrumentos e aplicação de 
anti-sépticos nos ferimentos



Histórico da Microbiologia













Cinco Reinos de 

Whittaker (1969)



Cinco Reinos de Whittaker (1969)

Modos de 

Nutrição:

1. Fotossíntese

2. Absorção

3. Ingestão

 Whittaker, R.H. 

Science, 163: 150-160, 

1969



No sistema de nomenclatura descrito por

Linnaeus (1735), cada organismo vivo é

identificado por dois nomes.

Os dois nomes consistem de gênero e

do epíteto específico, sendo ambos su-

blinhados ou escritos em letras itálicas.

 Tortora, G.J.; Funke, B.R. & Case, C.L. Microbiologia. 8ª ed., Porto Alegre, Artmed Editora

S.A., p. 1-25, 2005

NOMEANDO E CLASSIFICANDO OS MICRORGANISMOS



Staphylococcus aureus


