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RESUMO  

Objetivo: Demonstrar a relação entre a cárie provocada por Streptococcus mutans e a 

endocardite infecciosa (EI), bem como mostrar novos métodos moleculares: a reação de 

polimerização em cadeia (PCR) e a Amplificação de DNA polimórfico ao acaso (RAPD) na 

identificação precisa numa perspectiva clínica. 

Métodos: Pesquisa através de levantamento bibliográfico realizado quanto à descoberta 

do uso desses novos métodos encontra-se em desenvolvimento, e a casuística de 

pacientes. 

Resultados: A cárie é uma doença infecciosa e transmissível associada à presença 

bacteriana em superfícies dentais, variando de intensidade e prevalência em proporções 

as condições endógenas do hospedeiro. Sendo o Streptococcus mutans o principal 

microrganismo cariogênico para todas as espécies de animais dentados até hoje 

testadas. A EI é patogenia caracterizada pela formação de vegetações endocárdicas 

resultantes de um processo inflamatório. Consistindo em coágulo de fibrina, contendo 

placas de células inflamatórias, nas quais o microrganismo patógeno se multiplica, sendo 

comum a membros Streptococcus viridans causarem EI em humanos. Dentre estes, 

Streptococcus mutans, podendo provocar E.I preferencialmente em idosos com histórico 

de doenças do coração. Marcando uma provável relação entre a cárie e a endocardite, 

que estariam sendo provocadas pelo mesmo microrganismo o Streptococcus mutans. 

Conclusões: Para tanto marcadores moleculares e técnicas avançadas de PCR e RAPD 

na tentativa de diagnosticar microrganismos com um determinado marcador genético 
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presente na cavidade oral fossem os mesmos que estariam provocando endocardite em 

determinado indivíduo, influenciando assim nos procedimentos profiláticos e curativos 

com ação mais segura e eficiente para o processo de cura e bem estar do paciente. 

 

Palavras-Chave: Streptococcus Mutans. Cárie. Endocardite. 

 

ABSTRACT 

Objective: animated form stated the relationship that caries caused by Streptococcus 

mutans and infectious endocarditis (IE), as well as show new molecular methods: 

polymerization chain reaction (PCR) and DNA Amplification Polymorphism at random 

(RAPD) the precise identification a clinical perspective. 

Methods: Search through bibliographic survey about the discovery of the use of these 

new methods is under development, and the series of patients. 

Results: Caries is an infectious and communicable disease associated with bacterial 

presence in dental surfaces, varying in intensity and prevalence proportions endogenous 

host conditions. Streptococcus mutans being the principal cariogenic microorganism for 

all animal species tested to date toothed. IE is pathogenesis characterized by the 

formation of endocardial vegetations resulting from an inflammatory process. Consisting 

of fibrin clot containing plates inflammatory cells, in which the pathogenic microorganism 

is multiplied, being common to members Streptococcus viridans cause IE in humans. 

Among these, Streptococcus mutans, which could cause E.I preferably in elderly patients 

with a history of heart disease. Marking a probable relationship between the decay and 

endocarditis, both would be caused by the same microorganism Streptococcus mutans. 

Conclusions: For both molecular markers and advanced PCR and RAPD techniques in an 

attempt to diagnose microorganisms with a particular genetic marker present in the oral 

cavity were the same that were causing endocarditis in particular individual, thus 

influencing the prophylactic and curative procedures safer action and efficient for the 

healing process and patient wellbeing 

 

Keywords: Streptococcus Mutans. Caries. Endocarditis. 
 

1. Introdução 

 

A cárie é uma doença infecciosa e transmissível associada à presença bacteriana 

na colonização de superfícies dentais. Devido à sua natureza multifatorial e origem 

microbiana, pode variar de intensidade e prevalência de acordo com as condições 

endógenas de cada hospedeiro.1-3  

 Muitos estudos têm demonstrado que o Streptococcus mutans está associado com 

a cárie em seres humanos e que há uma correlação entre o número de S. mutans 

presente na saliva, a manifestação clínica da cárie e o risco ao desenvolvimento da 

endocardite4-8. S. mutans é amplamente distribuído, não apenas em populações de 

moderada ou alta incidência de cárie9-10, como também em populações que não 

apresentam ou têm baixo índice da doença11-2, mostrando que a simples colonização por 

estes microrganismos não implica no desenvolvimento de cárie7,13. 

Fatores endógenos do hospedeiro, como o fluxo e a capacidade tampão da saliva, 

presença de imunoglobulinas salivares, bem como os fatores exógenos, como dieta e 

higiene bucal, estariam interagindo para o estabelecimento da doença, evidenciando a 

natureza multifatorial desta. Durante seu processo evolutivo, S. mutans desenvolveu 
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fatores que determinam sua cariogenicidade ou virulência, esta pode ser fator 

preponderante para endocardite, bem como, o sistema enzimático para o metabolismo 

da sacarose, substância mais cariogênica consumida pelos seres humanos14. 

 S. mutans é considerado um microrganismo cariogênico para todas as espécies de 

animais dentados até hoje testadas. Atualmente, foi demonstrado que induz cárie 

quando implantado em modelos animais experimentais. Observa-se, entretanto, que 

cáries obtidas com a participação de S. mutans e da microbiota normal da boca são mais 

extensas e freqüentes do que só com S. mutans, demonstrando assim, a participação 

efetiva da microbiota bucal na etiologia da doença e o perigo real de quando uma 

possível colonização pelo sangue aconteça4. 

 O S. mutans apresenta características fisiológicas e morfológicas que o tornam o 

microrganismo de maior cariogenicidade da microbiota bucal. Além de possuir várias 

estruturas que facilitam a aderência, como glicocálice e fímbrias, apresenta também 

enzimas, como a glicosiltransferase e a frutosiltransferase, capazes de converter 

moléculas de açúcares, como a sacarose, em polímeros extracelulares. Estes são 

responsáveis pela aderência desse microrganismo às superfícies dentárias e propicia a 

agregação deste com outros microrganismos na boca. Além disso, este agente realiza a 

síntese de polímeros intracelulares pelos sistemas enzimáticos permease e revertase, 

que garantem o armazenamento de energia para ser utilizada em condições de inanição 

no ambiente bucal e em situações metabólicas específicas próprias, como aquelas de 

oxido-redução extrema do biofilme dental. A partir do conhecimento dessas 

características próprias de S. mutans, é importante ressaltar o reconhecimento da 

existência de biosorotipos variáveis de bactérias com tais características biológicas na 

saliva humana.15 

 Marcadores moleculares têm esclarecido a variabilidade genética existente entre 

isolados de S. mutans provenientes da saliva e de outras fontes. A técnica de PCR 

(reação de polimerização em cadeia) têm sido utilizada na identificação dos diferentes 

biosorotipos do grupo mutans, permitindo, assim, a estimativa da freqüência destes 

agentes na microbiota bucal.15-20 Marcadores RAPD (Amplificação de DNA polimórfico ao 

acaso) têm sido utilizados no estudo do polimorfismo e distribuição de populações de S. 

mutans da boca e biofilme seja ele no dente ou em válvulas cardíacas21-30. Seqűências 

ITS (Sequenciamento de regiões intergênicas 16S - 23S) do DNAr têm sido utilizadas 

para identificar Streptococcus como membros de uma espécie ou grupo ou classificá-los 

em novas espécies. O sequenciamento parcial do gene da enzima GTF 

(Glicosiltransferase) tem sido utilizado para avaliar a sua atividade enzimática, 

verificando, assim, a sua virulência.31 

Podendo assim identificar por meio de seqüências de regiões intergênicas (16S-

23S) de Streptococcus mutans uma provável igualdade e visibilidade de causa se as 
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bactérias existentes na cárie são as mesmas das válvulas cardíacas de pacientes com 

endocardite e se são diferentes ou não através das seqüências de regiões específicas do 

gene da enzima gliclosiltransferase (gtf-B). 

 

2. Método 

 

Estudo de Revisão Bibliográfica, em que foi realizado um levantamento em livros, 

artigos, e internet através dos diversos bancos de dados interligados ao SciFinder Scholar 

sobre o Streptococcus mutans, seus avançados métodos de identificação, bem como a 

relação entre a cárie e endocardite. 

 
3. Resultados e Discussão 

 

 O termo biofilme é empregado para designar comunidades de microrganismos 

aderidas sobre uma superfície e sob a ação contínua de um fluxo salivar.32 A formação do 

biofilme dental é a etapa inicial no desenvolvimento da doença cárie, assim como de 

infecções periodontais, e ocorre em duas fases distintas. Durante a primeira fase, 

bactérias que possuem carga negativa podem alcançar, por energia cinética, uma 

superfície natural que também possui carga negativa. Além disso, a própria morfologia 

de S. mutans associada à presença de Actinomyces naslundii e Candida albicans 

potencializam a virulência desta bactéria.2 Na segunda fase, o biofilme acumula bactérias 

por co-agregação com a mesma espécie ou com outras espécies, utilizando mecanismos 

e estruturas como glicocálice, adesinas, fímbrias, além da produção de matriz 

polissacarídica extracelular.33-34 

 A formação do biofilme na superfície dental é um fenômeno complexo, e 

possivelmente a chave para o esclarecimento das patologias bucais de origem 

bacteriana. O entendimento preciso da formação e virulência desse biofilme em função 

do tempo, dos fatores imunológicos, dos fatores microbianos, entre outros, tem sido 

investigado por muitos autores, e vem sendo gradativamente esclarecido.35 

 A saliva é uma mistura complexa de vários componentes sendo formada 

principalmente por secreções das glândulas salivares, mas também contém fluido 

gengival, células epiteliais descamadas, microrganismos, leucócitos, resíduos 

alimentares, sangue, entre outros componentes, sendo essencial para manutenção da 

saúde bucal. As proteínas salivares podem ser degradadas por proteases produzidas, por 

exemplo, por S. mutans e S. sanguis. O conteúdo bacteriano da saliva é estimado em 

109 bactérias por mL.36 

 Nos últimos anos, acumularam-se evidências de que anticorpos, passivamente 

transferidos da mãe para a criança, via placenta ou pela amamentação, possam 



103 

Journal of Medicine and Health Promotion. 2016; 1(1): 99-109. 

 

 

 

estimular primariamente os linfócitos, contribuindo para o desenvolvimento da imunidade 

ativa no neonato. Este fenômeno deve, portanto, influenciar a resposta de anticorpos: 

imunoglobulinas A (IgA) presentes na saliva, que funcionam como primeira linha de 

defesa contra diferentes agentes infecciosos como S. mutans nos primeiros anos de 

vida.37-38 

 A cárie dental é uma das doenças infecciosas e transmissíveis mais prevalentes 

em humanos e uma das mais dispendiosas em relação ao tratamento sintomático 

restaurador.1 E os estreptococos do grupo mutans têm sido encontrados em 

praticamente todos os indivíduos com alta, baixa ou muito baixa prevalência de cárie.11 

Assim, a progressão da doença cárie depende de hospedeiro suscetível, 

microbiota patogênica e dieta rica em carboidratos, interagindo em condições críticas 

num determinado período de tempo não só na cavidade oral como no corpo inteiro.39-40 

A identificação de S. mutans é baseada na macromorfologia em AMS, e a sua 

micromorfologia em características específicas de crescimento quanto ao padrão 

enzimático e assimilação de açúcares.16 

A partir das características bioquímicas e fisiológicas do S. mutans foi possível 

ressaltar e reconhecer a existência de biossorotipos variáveis, os quais foram reunidos 

em um grupo denominado “mutans”. Sendo assim, os estreptococos do grupo mutans 

foram originalmente descritos como uma única espécie S. mutans, dividida em oito 

subgrupos designados de a a h, em função da especificidade sorológica dos antígenos de 

carboidratos da parede celular. Mais tarde, esses vários sorotipos foram classificados em 

categorias de espécies independentes: S. mutans (que inclui os sorotipos: c, e, f) e S. 

sobrinus (sorotipos d e g), ambos predominantemente colonizadores da boca e tecido 

dentário de humanos.41 

 Alguns estudos demonstraram que existem diferenças na capacidade de produção 

de ácidos entre as diferentes espécies de estreptococos do grupo mutans.42 Observaram 

que os S. sobrinus eram mais acidogênicos do que os S. mutans em animais gnobióticos. 

Detectaram ainda diferenças na produção de ácidos entre linhagens de S. mutans 

isoladas de humanos. Embora tenham observado grandes variações entre linhagens de 

S. mutans isolados de diferentes indivíduos, os autores não foram capazes de associar o 

potencial acidogênico com o número de lesões de cárie presentes nos indivíduos 

colonizados por estes microrganismos.
43 

 Quando avaliando a diversidade dos isolados S. mutans em indivíduos livres de 

cárie e com presença de cárie ativa, concluiu em seu estudo que indivíduos cárie ativos 

apresentavam um maior número de genótipos destes com alta capacidade de sintetizar 

glicanos insolúveis, quando comparados com genótipos isolados de indivíduos livres de 

cárie.30 



104 

Journal of Medicine and Health Promotion. 2016; 1(1): 99-109. 

 

 

 

 Estudos mostraram que a saliva é a principal via de transmissão de S. mutans,43  

e a mãe é considerada a mais importante fonte de infecção para as crianças18,29, embora 

outros estudos tenham sugerido haver outras formas de aquisição.3,44 

 Após a colonização por esta bactéria, os níveis salivares de S. mutans tendem a 

se manter estáveis nos indivíduos. Observaram que o uso de 1 a 3,2 g/dia de penicilina V 

oral por dez dias, diminui o número de S. mutans de 2,4 x106 para 6,8 x 103/mL de 

saliva.9 Entretanto, dois dias após a última administração do antibiótico, a contagem de 

S. mutans era quase a mesma que antes do tratamento, demonstrando que a 

colonização de S. mutans em humanos está diretamente relacionada aos fatores 

endógenos do hospedeiro.45-46 

O conhecimento da sequência completa do genoma do S. mutans possibilitou um 

melhor entendimento da complexidade e especificidade genética deste organismo. Este 

agente difere de outros patógenos humanos do gênero como S. pyogenes e S. 

pneumoniae, que, embora façam parte da microbiota bucal humana, são apenas 

inicidentalmente patógenos bucais.47 

De acordo com a análise do seu genoma o S. mutans é capaz de metabolizar a 

mais vasta variedade de carboidratos do que qualquer outro organismo Gram positivo 

sequenciado até hoje, podendo sintetizar todos os seus aminoácidos necessários. O 

número de proteases, peptidadses e outras exoenzimas produzidas por S. mutans 

claramente sugerem que este obtém recursos dos tecidos de seu hospedeiro. A análise 

da sequência genômica mostrou que aproximadamente 16% de suas ORFs (Open 

Reading Frames) correspondem a genes únicos e revelou a prevalência de muitos genes, 

não caracterizados previamente, como envolvidos na virulência, transporte e regulação 

gênica. Estas descobertas provêm base para o desenvolvimento futuro de drogas e novas 

abordagens na prevenção e tratamento. 47 

Outros métodos de identificação molecular do S. mutans também podem ser 

utilizados como anticorpos monoclonais, análise de DNA através de detecção de genes 

específicos, como o gene B-glicosiltransferase (gtf-B), gene frutosiltransferase (ftf) e 

gene dextranase (dexA).48 

Em Microbiologia Bucal e cardiovascular, a análise de DNA baseada em traços do 

genótipo oferece uma rápida e realista identificação das bactérias, comparada com 

métodos baseados em caracterização do fenótipo. Sendo os marcadores moleculares, 

baseados em PCR [Reação em Cadeia da Polimerase (Polymerase Chain Reaction)], 

podem ser utilizados no estudo de evolução molecular, na detecção de infecções 

microbianas através da amplificação do DNA do patógeno com oligonucleotídeos 

iniciadores específicos ao seu genoma e na medicina forense.49-50 
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A necessidade do conhecimento prévio da sequência que flanqueia o segmento a 

ser amplificado para que os oligonucleotídeos possam ser construídos, é uma das 

limitações da técnica de PCR.49-50  

Para solucionar este problema desenvolveram-se uma técnica denominada RAPD 

(Polimorfismo de DNA amplificado ao acaso). Esta técnica baseia-se na amplificação de 

segmentos de DNA por um único oligonucleotídeo de sequência arbitrária.51-52 

 A técnica RAPD permite caracterizar e avaliar o grau de similaridade genética 

entre genótipos aos níveis inter e intraespecíficos, sendo altamente sensível a diferenças 

de até um único nucleotídeo entre o oligonucleotídeo iniciador e o DNA molde.
53-54

 

Caracterizaram por RAPD isolados de S. mutans e S. sobrinus, com o objetivo de 

monitorar e acompanhar a colonização da diversidade genotípica e a persistência das 

linhagens na boca de vários pacientes fossem as mesmas encontradas no coração 

provocando endocardite infecciosa.29 

 É comum que membros dos S. viridans causarem E.I. (Endocardite infecciosa) em 

humanos. Dentre estes, Streptococcus mutans pode provocar E.I. primeiramente na 

população mais idosa com histórico de doenças do coração.53 

 A endocardite seja ela bacteriana (causada principalmente por Streptococcus 

viridans e Staphylococcus aureus), constitui-se em uma doença grave, em muitos casos 

relacionada com a prática odontológica. Procedimentos rotineiros na clínica odontológica 

são potenciais causadores de bacteremias.54 

   Bacteremias podem ocorrer mesmo durante as atividades do cotidiano de um 

indivíduo, durante a escovação, uso de fio dental e mastigação.55 Uma porcentagem de 

40% dos casos de Endocardite Infecciosa possui origem na cavidade bucal.56  

  

4. Conclusão 

 

 Verificou-se que de uma forma ou de outra a relação entre Streptococcus mutans 

principal causador da cárie existente na cavidade oral e este vem construindo um 

avançado sistema de proteção e resistência como demonstrado pelos seus fatores de 

virulência e defesa através do biofilme; como causas prováveis e possíveis de 

endocardite infecciosa, atingindo válvulas cardíacas provocando assim um mal que 

acomete preferencialmente idoso e que de várias formas tornou-se invasivo e atingindo o 

coração, para isso a ultilização de métodos avançados de identificação destes 

microrganismos utilizando PCR e RAPD podendo assim determinar desta forma com 

precisão a presença de Streptococcus mutans que estaria na cavidade oral de um 

índivíduo possivelmente fosse à mesma encontrada em suas válvulas cardíaca.  
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