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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Vida e evolução. 

Objetos do conhecimento: Microrganismos. 

 

ANTIBIÓTICOS 

 

 

 

Antibióticos são produtos usados para combater microrganismos causadores de doenças e são 

conhecidos por suas ações sobre bactérias e devem ser administrados rigorosamente. 

São produtos naturais ou sintéticos que atuam matando ou então impedindo o desenvolvimento 

de microrganismos patogênicos.  

Os antibióticos atuam de diferentes formas nos microrganismos patogênicos. Considerando os 

antibióticos que agem em bactérias, temos aqueles que destroem as bactérias e aqueles que 

evitam a sua multiplicação. 

Atualmente, vários antibióticos estão disponíveis no mercado, sendo um dos mais conhecidos a 

chamada penicilina, que é considerada o primeiro antibiótico produzido em escala industrial. 

A penicilina foi descoberta por Alexander Fleming, em 1928, e descrita como agente com poder 

antibiótico, um ano depois.  

Fleming descobriu a penicilina por acaso, e sua descoberta, sem dúvidas, mudou o rumo da 

medicina reduzindo, em grande quantidade, as mortes por infecções bacterianas. O pesquisador 

descobriu o antibiótico ao verificar que algumas de suas culturas de bactéria, após alguns dias 

sem os cuidados necessários, estavam contaminadas por um tipo de fungo que apresentava uma 

certa capacidade de impedir o crescimento bacteriano. Fleming percebeu que o fungo, que foi 

identificado como do gênero Penicillium, era capaz de produzir uma substância que destruía 

bactérias. Era descoberta, nesse momento, a penicilina, um antibiótico capaz de matar vários 

tipos de bactérias. 

O primeiro paciente humano a ser tratado com penicilina foi um policial que apresentava uma 

grave infecção no sangue, em 1940. A partir daí, várias pessoas são tratadas, até os dias atuais, 

com a famosa substância. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/antibioticos.htm | Acesso em 18/06/2020 

Imagens: freepik.com 
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Compreendendo os significados 

 Sintético: 

Qualquer material produzido por síntese artificial. 

 Patogênico: 

Que provoca ou pode provocar uma doença. 

 Microrganismos: 

Organismo, animal ou vegetal, de dimensões microscópicas, tais como protozoários, 

espiroquetas, fungos, cianofíceas, bactérias, leveduras e vírus. 

 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

Para entender um pouco mais sobre a produção de medicamentos a partir de microrganismos, se 

possível, acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=63M9AxDalyU 

 

 

Agora é com você! 

 

1- Defina o que são antibióticos: 

  

  

 

 

2- Como os antibióticos atuam nos microrganismos patogênicos? 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=63M9AxDalyU
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3- Descubra no caça-palavras um dos antibióticos mais conhecido, disponível no mercado: 

 

A V B I O P N M L O 

P E N I C I L I N A 

Z S E R U I T B H K 

A E R T U O N V B H 

 


