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Já deves ter ouvido isto milhões de vezes. 
Basicamente, à hora das refeições ou 
quando chegas a casa. Porque é que temos 
de estar sempre a lavar as mãos? É por 
causa dos… germes!

Antes de compreendermos porque 
é importante manter uma higiene cuidada, 
é preciso perceber o que são afinal de conta 
os germes. A palavra germes, só por si, 
provoca algum medo, ou até nojo. Germes.

Os germes são antes de tudo micróbios. Microbios são organismos
microscópicos, invisíveis a olho nu. Calcula-se que existam biliões de 
espécies de micróbios na Terra. A maior parte são inofensivos e fundamentais 
para a vida, mas alguns, popularmente designados germes, podem causar doenças 
       ou infeções, tanto em animais como em plantas.

Em 1546, Girolamo 
Fracastoro, um médico 

italiano, terá sido o 
primeiro a sugerir a 

existência de micróbios 
e que alguns destes 

microrganismos podiam 
causar doenças, lançando 

as bases para a Teoria 

Microbiana das Doencas.

A ciência que estuda 
os microrganismos 
é a microbiologia 
e os cientistas 
designam-se microbiólogos. 

A microbiologia como ciência 
foi fundada por Louis Pasteur 
no século ���.
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As bactérias são seres microscópicos 
unicelulares. Há mais bactérias na Terra do 
que qualquer outro ser vivo. Juntas pesam 
mais do que todos os animais e plantas 
existentes no planeta!

As bactérias têm diferentes formas e 
tamanhos. Umas são redondas ou ovais, 
outras são compridas, como pequenas 
salsichas, e outras ainda são longas e 
retorcidas como saca-rolhas.

As bactérias existentes nos nossos 
intestinos, por exemplo, decompõem 
os alimentos, permitindo a absorção 
dos nutrientes importantes para o 
bom funcionamento do nosso sangue 
e órgãos. Também reforçam o nosso 
sistema imunitário, permitindo-nos 
combater as doenças. As bactérias 
presentes na nossa pele também 
ajudam a prevenir infeções e a 
cicatrizar. 

Quando há um desequilíbrio do 
microbioma, ou seja, quando as 
bactérias do nosso corpo deixam 
de funcionar normalmente ou são 
invadidas por microrganismos 
patogénicos, podemos sofrer doenças 
e infeções.

Os diferentes tipos 
de microbios

as bacterias

sabias que?

O corpo humano possui biliões de 
bactérias: é o Microbioma humano 
e inclui também fungos e vírus. Todos 
estes organismos vivem numa relação 
de simbiose com o nosso corpo, o que 
signi�ica que se ajudam mutuamente.

Algumas das doenças provocadas 
por bactérias são a pneumonia, 
a cólera, a tuberculose, o tétano 
e a meningite.
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