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RESUMO 
 

A pesquisa será elaborada considerando os estudos sobre bactérias bucais e também 
as possíveis complicações trazidas pela presença de bactérias bucais. O objetivo 
desse projeto será realizar uma revisão de literatura sobre a presença de bactérias na 
mucosa oral de pacientes que realizam diferentes métodos de escovação, a fim de 
entender sobre a proliferação das colônias de bactérias em cavidades orais bem e mal 
higienizadas. O estudo leva em consideração textos de artigos e sites que trazem 
informações sobre a presença de bactérias na cavidade oral, bem como suas 
possíveis formas de prevenção e tratamento. Com esse estudo espera-se melhorar 
as condições de higiene bucal de pacientes e com isso diminuir o índice de infecções 
sistêmicas causadas por microrganismos da cavidade oral. 

 
Palavras-chave: Bactérias bucais, microrganismos, cavidade oral, doenças 
periodontais, cariologia, prevenção de cárie. 
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Introdução 

Cerca de 700 espécies bacterianas constituem um verdadeiro habitat na 

mucosa oral, que auxiliam na saúde oral juntamente com bem-estar de todo o 

organismo do indivíduo. Muitos desses microrganismos quando se juntam formam os 

biofilmes que, por sua vez, podem ser resistentes a tensão mecânica ou a terapia com 

antibióticos Campanell (2017). Segundo o mesmo autor, esses biofilmes, os 

microrganismos se depositam e ficam aderidos as superfícies, por meio de proteínas ou 

polissacarídeos produzidos por eles próprios. Embora a maioria das espécies bacterianas 

presentes na boca sejam consideradas comuns, desempenhando um papel essencial na 

manutenção da saúde oral, muitas bactérias, caso deixem de encontrar as condições propícias 

para a manutenção dessa flora, seja por falhas na higiene pessoal ou mesmo devido a 

outros processos, podem se tornar patogênicas e causar uma série de problemas. 

Como aponta Germano et al (2018) a microbiota humana normal é importante, 

principalmente nos processos de saúde e doença, atuando na defesa do organismo 

contra patógenos, na digestão, síntese de vitaminas, metabolismo de fármacos, 

desenvolvimento e maturação do sistema nervoso e regulação da imunidade.  

Barbosa (2000) diz que no momento em que o dente nasce, os microrganismos 

que já existem ali na cavidade vão se aproveitar de uma estrutura dura que por sua 

vez acaba se diferencia dos tecidos moles que ali se encontram, e os tecidos do dente 

que é dura para conseguir evitar o aumento da quantidade de microrganismos 

presentes ali é necessária uma força regular da pessoa que está sujeito a esses 

microrganismos. De acordo com Simon et al (2013) as superfícies oclusais dos dentes 

é a parte que está mais sujeito a ter a prevalência da doença cárie. Ainda falam que 

os microrganismos são acidogênicos, acidúricos e tem grande capacidade contra um 

local ácido, sendo que cada dente é influenciado por diferentes microrganismos e isso 

se deve por causa do local e a quantidade de vezes que aquele dente sofre influência 

salivar, valendo ressaltar que a anatomia, fisiologia e a gengiva vão influenciar na 

prevalência das bactérias em uma determinada pessoa. Para Pusich et al (2012) os 

biofilmes não controlados em tecidos dentais, são apontando como a causa de 

doenças dentarias, a exemplo das caires e periodontite. 
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Por isso, Barbosa (2000), recorda que o biofilme no seu desenvolvimento cria 

barreiras para evitar a chegada de oxigênio até as bactérias. Neste contexto, as 

bactérias aeróbicas não sobreviver com a ausência de oxigênio, e assim as bactérias 

anaeróbicas ganham competitividade, devido ao metabolismos. 

Para Pushalkar et al (2012) existem algumas bactérias que são essenciais para 

que um processo inflamatório se instale e vai até além disso dizendo que essas 

bactérias está associado a partes de estágios de câncer e isso acontece por causa da 

perda da defesa cavidade oral no que vai acarretar por uma aglomeração de bactérias 

na cavidade em que vai acabar expondo-o, essa cavidade é um fator importante frente 

a contaminação por essas bactérias sendo umas principais barreiras contra elas. 

Germano et al (2018) diz que os microrganismos existentes em cada indivíduo é 

diferente só que quando comparado os filos que mais está presentes na cavidade são 

os firmicutes, bacteroidetes, proteobacteria, actinobacteria, e fusobacteria. E quando 

se relaciona os gêneros que mais dominam em até uma pessoa com saúde bucal boa 

são os Streptococcus, Actinomyces, veillonella, fusobacterium, porphyromonas, 

prevotella, treponema, neisseria, haemophilis, lactobacillus, capnocytophaga, 

eikenella, leptotrichia, peptostreptococcus, staphylococcus e o propionibacterium. 

As desordens bucais são capazes de alterar a modulação da microbiota oral 

ocasionando especialmente a doença periodontal, que poderá agir como foco de 

disseminação de patógenos, como por exemplo nos casos das cardiopatias e das 

infecções respiratórias especialmente em pessoas imuno comprometidas ou com 

comorbidades. Em relação a composição da microbiota bucal, na maioria dos 

indivíduos adulto, sabe-se que determinados grupos de microrganismo são 

comumente detectados nos diferentes nichos da cavidade oral. Dentre os principais 

gêneros bacterianos encontrados na microbiota oral, pode-se citar; 

1.  Fungos: Campo (2018), fala que os fungos conseguem se aderir e se 

estabelecerem em muitos diferentes ambientes como a própria boca, e isso se 

dá através do momento de beber água ou se alimentar de algo contaminado. 

2. Como dito por Germano et al (2018), o tipo de bactéria Streptococcus vai se 

demonstrar no formato de cocos gram positiva em cadeia, que tem várias 
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ramificações e acabam ocupando diferentes locais do corpo humano como em 

locais do trato respiratório superior e cavidade oral. 

3. Nas palavras de Gonçalves (2005), a S.mutans e considerado com o agente 

geológico da carie dentária, particularmente por sua habilidade de adesão a 

superfície dentária. 

4. Segundo Germano (2018), a S.mitis e conhecida por coloniza todas as 

superfícies da cavidade bucal, sendo encontrada antes e após a erupção 

dentária. 

5. Como aponta Julio (2013), a S.salivarius é uma espécie dominante da cavidade 

oral, indicada como a causadora da candidata a probiotico por sua capacidade 

em produzir bacteriocinas contra S.pyogenes. S. sanguinis estudos tem 

demostrado que indivíduos livres de cárie apresenta um numero significativo 

maior dessa bactéria quando comparado com indivíduos com carie. 

Como a cavidade oral é uma das regiões do corpo humano que apresenta 

bilhões de bactérias e algumas delas podem acabar provocando doenças que se não 

forem tratadas podem levar a problemas sérios, dessa maneira quando as pessoas 

sabem que devem ser realizadas as medidas de prevenção ou profilaxia frente a essas 

bactérias a fim de evitar uma complicação com o passar do tempo? De acordo com 

Macedo e Ammari (1982) diz que um dos principais fatores para que a cárie apareça 

tem que ocorrer o acumulo de bactérias e com isso ira surgir o biofilme e para que 

isso seja evitado é necessário uma boa higienização bucal mecânica sendo o meio 

mais barato frente a essa doença. Já para responder a está pergunta Feijó e Iwasaki 

(2014) relatam que os fatores da cárie dental é de acordo com aquilo que a pessoa ou 

seja excesso de açucares em sua alimentação, amamentação que passa da época 

correta, ph salivar alterado, alimentação rica em gorduras e grande maioria das 

pessoas não sabem como a alimentação é importante para o surgimento da cárie, de 

acordo com isso, deve ensinar as pessoas sobre suas alimentações do dia a dia pois 

mesmo uma pessoa que faça uma boa escovação ela ainda pode ter a doneça cárie. 

Este projeto foi realizado com a finalidade de demonstrar a sociedade os riscos que 

essas bactérias podem trazer para a saúde bucal além de mostrar como evitar doença. 
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2. PROBLEMA 

Como a cavidade oral é uma das regiões do corpo humano que apresenta bilhões de 
bactérias e algumas delas podem acabar provocando doenças que se não forem tratadas 
podem levar a problemas sérios, dessa maneira quando as pessoas sabem que devem 
ser realizadas as medidas de prevenção ou profilaxia frente a essas bactérias a fim de 
evitar uma complicação com o passar do tempo? 

3. HIPÓTESES 

 

Acredita-se que exista uma relação entre a idade do paciente e a existência de faunas 
bucais. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

Este projeto está sendo realizado com a finalidade de demonstrar a sociedade os riscos 
que essas bactérias podem trazer para a saúde bucal além de mostrar como evitar 
doenças e trata-las de forma correta. 

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar, na literatura específica, dados sobre as principais bactérias bucais encontradas 
na cavidade bucal de pacientes odontológicos. 

5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

· Realizar levantamento bibliográfico sobre as principais bactérias que colonizam a 
cavidade bucal. 

· Verificar se existe correlação de idade com o tipo de bactéria encontrada na cavidade 
bucal do paciente. 
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Metodologia 

Será realizada uma revisão de literatura integrativa sobre as bactérias bucais e seus 

malefícios para a saúde bucal, com o fito de instruir a população acerca das injúrias que 

uma má higiene pode provir na qualidade de vida desses indivíduos. Para essa pesquisa 

a pergunta norteadora será: Quando essas bactérias podem se tornar um problema 

bucal?  

Diante disso, selecionou-se as palavras de busca científica, cavidade oral, higienização 

bucal, bactérias, microbiologia bucal que serão combinadas pelo conectivo and e serão 

utilizados os sites de busca, Google acadêmico, scielo brasil. Os trabalhos selecionados 

serão lidos e elencados para a escrita dos resultados. Serão incluídos nessa pesquisa 

trabalhos publicados na língua portuguesa, nos últimos 10 anos de publicação e que 

estejam disponíveis na íntegra nos sites de busca. Serão excluídos trabalhos que 

estejam em língua diferente da vernácula, que apresentem apenas resumos dos 

trabalhos e que estejam fora do período de 10 anos de publicação. Os dados serão 

analisados por meio de quadro sinóptico no qual será discutido cada resultado obtido 

nos trabalhos selecionados, critérios de inclusão para os trabalhos encontrados foram 

a abordagem dos microrganismos presentes na cavidade oral, com ênfase em bactérias 

e seus maléficos benefícios. 

 

 

 

Resultados Esperados 

Gerar conhecimento à população em geral sobre as bactérias existentes na boca e 

demonstrar os problemas que as mesmas podem provocar.
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   CRONOGRAMA 
 

 
ATIVIDADES M A M J J A S O N D 

1-Levantamento de literatura x x x x x x x    

2- Montagem de questionários x x x x x x x    

3 – Submissão ao comitê de ética           

4 - Aplicação dos questionários e coleta 

das amostras 

x x x x x x x    

7 – Análise de Dados           

8 – Escrita do projeto e do artigo x x x x x x x    

9 - Apresentação de trabalho em Simpósio           

10 - Entrega do projeto           

   ORÇAMENTO 
 

 
Item Unid. Quantidade Valor unitário 

(R$) 

Valor 

(R$) 

1-Impressões Un.    

2- Canetas     

3 - Gasolina     

     

TOTAL     
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