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NORMAS DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS PRÁTICOS NO 

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA 

As aulas práticas de microbiologia têm o objetivo de demonstrar ao aluno as 

metodologias e princípios utilizados no laboratório de microbiologia, reforçando 

os conteúdos estudados nas aulas teóricas. Durante as aulas práticas serão 

utilizados vários microrganismos, incluindo alguns reconhecidamente 

patogênicos ao ser humano. Por isso, algumas normas devem ser seguidas 

para que todos tenham segurança durante os procedimentos. 

1. O avental, guarda-pó, ou jaleco, abotoado, é de uso obrigatório. Não 

será permitida a entrada do aluno no laboratório em horário de aula ou 

fora dela sem o mesmo. 

2. O laboratório deve ser um recinto calmo, os alunos devem evitar 

conversar e sair de seus lugares desnecessariamente. 

3. O roteiro de prática deve ser lido antes do inicio das atividades práticas 

para melhor entendimento da descrição dos materiais e procedimentos. 

4. Cabelos compridos devem ser presos no laboratório para prevenção de 

acidentes. Roupas decotadas e sandálias abertas devem ser evitadas. 

5. Na bancada de trabalho não deve haver acúmulo de objetos, nela 

permanecendo apenas os indispensáveis para o experimento em 

execução, além do roteiro e caneta ou lápis para as devidas anotações. 

Todos os outros pertences do aluno, deverá ficar em local apropriado 

indicado pelos monitores. Os alunos devem trazer para o laboratório 

isqueiro e canetas de escrita permanente.  

6. Não fumar, não comer dentro do laboratório de aulas práticas. 

7. Manter as mãos, canetas, lápis e quaisquer objetos sem contato com a 

boca ou a face. 

8. Em caso de qualquer acidente, comunicar imediatamente ao professor. 

9. Todo material utilizado na prática (pipetas, bastões, lâminas, lamínulas) 

deverá ser colocado em recipientes adequados, colocados nas 

bancadas (provetas, cubas ou recipientes com substâncias 

desinfetantes), para serem, posteriormente processados. Nunca deixá-

los sobre a área de trabalho ou pia.  
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10. Cuidado ao acender o bico de gás (bico de Bunsen). Aproximar, primeiro 

a chama do bico e em seguida abrir a chave seletora. Mantê-lo aceso 

somente quando da execução do trabalho. Observar, também, se não 

há produtos inflamáveis (álcool, éter, acetona, etc) nas proximidades da 

chama. Durante os trabalhos, manter o bico de gás aceso somente 

quando necessário.  

11. As alças, agulhas e espátulas de repicagem devem ser aquecidas ao 

rubro antes e, após a sua introdução nas culturas. Estes os tubos com 

cultura deverão ter as suas bocas flambadas após a retirada da rolha e, 

também, antes de recolocá-la. Nunca coloque a rolha sobre a bancada. 

12. Os tubos de ensaio e placas de Petri com mios de cultura, inclusive 

aqueles com crescimento de microrganismos, só poderão ser abertos 

nas proximidades da chama, para evitar contaminação. Não tocar no 

meio de cultura com dedos e quaisquer outros objetos. Deixar as placas 

e tubos abertos o tempo mínimo necessário para realizar a operação 

(repique) e fechá-lo, imediatamente, após.  

13. As alças e agulhas de platina, pinças, estiletes, cotonetes, tubos 

contendo os meios de cultura, reagentes e corantes, etc., devem ser 

colocados nos suportes apropriados, e nunca nos bolsos do jaleco 

abandonados sobre a bancada de trabalho. 

14. Todo o material utilizado nos experimentos, como por exemplo, as 

placas de Petri e os tubos de ensaio contendo meios de cultura ou 

soluções, deverão ser devidamente identificados para observações 

posteriores: disciplina, data, curso, equipe, microrganismo ou material 

utilizado. 

15. Antes de qualquer observação microscópica, devem ser verificadas as 

condições em que se encontra o microscópio. O microscópio deve ser 

manuseado cuidadosamente. Qualquer dano ou defeito deve ser, 

imediatamente, comunicado ao professor. 

16. Após o uso do microscópio, desligá-lo, retirar a lâmina usada e quando 

for o caso, dispensá-la na cuba apropriada. Limpar as objetivas com 

algodão embebido em xilol ou benzina e depois com um algodão seco 

ou flanela. 

17. Terminado o trabalho prático, deixar a bancada em ordem. 
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18. Sempre lavar as mãos com água e sabão antes e após terminar o 

trabalho prático. 

 

Atenção: Cada aula prática deverá iniciar-se com uma explicação e um 

período de demonstração. O trabalho não deve ser iniciado pelo aluno, 

até que tenha recebido todas as instruções necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Versão: 1°/2020 
 

5 PAR061 - MICROBIOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA II – UFJF       

USO DO MICROSCÓPIO 

 FOCALIZAÇÃO COM OBJETIVAS DE AUMENTO DE 10 E 40X 

1. O microscópio já se encontra sobre a bancada, coberto com uma capa 

protetora.  

2. Ligar a luz do microscópio 

3. Centrar o microscópio observando a posição da objetiva, do 

condensador e do diafragma, para se obter um campo bem iluminado. 

4. Colocar a lâmina preparada na platina do microscópio e com objetiva de 

10X em posição de foco, abaixar o canhão do microscópio por meio de 

parafuso macrométrico até o aparecimento da imagem. Com o parafuso 

micrométrico, ajustar a sua nitidez. 

5. Sem mover o canhão e a platina do microscópio, mudar a objetiva de 

aumento para a de 40X. Se houver necessidade, ajustar a iluminação e 

o foco. 

 

 FOCALIZAÇÃO COM OBJETIVA DE IMERSÃO 

1. O microscópio já se encontra sobre a bancada, coberto com uma capa 

protetora. 

2. Ligar a luz do microscópio. 

3. Suspender o condensador ao máximo. Abrir todo o diafragma. Verificar 

se o campo do microscópio está bem iluminado. 

4. Colocar a lâmina, com uma gota de óleo de cedro sobre o esfregaço na 

platina do microscópio. 

5. Baixar o canhão do microscópio de modo a mergulhar a objetiva de 

imersão no óleo. Suspender o canhão do microscópio por meio de 

parafuso macrométrico até o aparecimento da imagem e, com o 

parafuso micrométrico ajustar a nitidez. 
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INTRODUÇÃO 

Nas aulas práticas do curso de Microbiologia Aplicada à Odontologia II serão 

introduzidas técnicas de microbiologia com foco no estudo da microbiologia 

bucal. Essas técnicas incluem observações microscópicas, cultivo em meios 

artificiais, isolamento, enumeração e identificação de bactérias e fungos bucais, 

bem como estudos preliminares morfofisiológicos dos microrganismos. 

Os microrganismos na cavidade bucal se organizam em comunidades. Essas 

comunidades embora sejam únicas nos diversos sítios bucais de cada ser 

humano apresentam certo padrão quando se comparam indivíduos com 

características clínicas semelhantes. Sendo assim diante da diversidade da 

microbiota bucal para o estudo de sua ecologia, são avaliados separadamente 

os diversos ecossistemas presentes em cavidade bucal como: placa dental 

supra e subgengival, dorso de língua, mucosa jugal, saliva, etc.  

Independente do foco de estudo da ecologia bucal (distribuição e abundância 

de organismos, padrões temporais e espaciais, interações, dentre outros), o 

objetivo é compreender sua composição microbiana e sua relação com o ser 

humano hospedeiro. E a partir dessa compreensão, entender os fatores 

determinantes envolvidos no processo saúde bucal – doença odontogênica.  
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LEVANTAMENTO DA MICROBIOTA DA CAVIDADE BUCAL  

Introdução: A cavidade bucal possui propriedades que a tornam um ambiente 

diferenciado em relação às outras regiões do corpo humano.  E por isso 

mesmo não dever ser considerada um ambiente homogêneo. Cada estrutura 

como dentes, sulco gengival, língua, mucosa jugal, etc consiste em diferentes 

ambientes que abrigam diferentes microbiotas. As características e condições 

bucais mudam ao longo da vida do indivíduo e essas alterações implicam em 

mudanças na microbiota associada. Ao nascimento e nos primeiros meses de 

vida a boca apresenta apenas superfícies mucosas para colonização 

microbiana. Com a erupção da dentição primária, superfícies rígidas, que não 

se descamam proporcionam novo sítio de colonização para os microrganismos. 

O ecossistema bucal está sujeito a consideráveis variações durante as 

mudanças fisiológicas ou não na vida do ser humano. Além da presença ou 

não de dentição, e sua diferenciação entre decídua e permanente, temos ainda 

outros fatores que influenciam a microbiota dos diferentes sítios, como tipo e 

frequência de alimento ingerido, variações do fluxo salivar, hormônios, 

condições de stress, doenças (como diabetes), outras fatores intrísecos de 

cada indivíduo (posicionamento dentário, uso de próteses, ser ou não fumante), 

dentre outros.  

Objetivos:  

 pesquisar os diferentes tipos bacterianos existentes nos sítios da 

cavidade bucal. 

 compreender a diversidade microbiana existente nos diversos sítios da 

cavidade bucal 

 relacionar as diferentes formas microbianas encontradas nos sítios 

pesquisados. 

 visualizar as diferentes formas microbians encontradas pela morfologia 

celular, agrupamentos e reação à coloração de Gram. 

 Estabelecer uma medida populacional microbiana qualitativa e 

quantitativa, relacionando com cada sítio e aspecto clínico. 
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Materiais: 

  Curetas esterilizadas; 

 Hastes de algodão flexíveis e esterilizadas (Zaragatoa ou Swab); 

 frascos esterilizados para coleta de saliva 

 Alça bacteriológica 

 Lâminas para microscopia 

 Salina esterilizada 

 Bico de Bunsen 

 Kit para coloração de Gram 

 Microscópio óptico 

 Óleo de imersão 

 Papel absorvente 

Métodos: 

A) Espécime do biofilme supragengival 

1. Raspar a superfície vestibular dos molares inferiores ou a superfívie lingual dos 

incisivos inferiores com cureta McCall esterilizada 

2. Evitar que o instrumento toque a superfície gengival ou penetre no sulco 

gengival. 

3. A amostra será colocada em uma gota de salina (previamente depositada 

sobre a lâmina), com a própria cureta contendo a amostra coletada. 

4. Fazer um esfregaço homogêneo e espalhado na superfície da lâmina. 

5. Esperar secar e fixar pela chama do bico de Bunsen. 

6. Colocar a lâmina, previamente fixada, sobre o suporte de coloração. 

7. Executar a coloração de Gram 

8. Secar a lâmina com papel absorvente. 

9. Colocar uma gota de óleo de imersão sobre a preparação. 

10. Observar ao microscópio na objetiva de 100X.  

 

B) Espécime do biofilme subgengival 

1. Introduzir, suavemente, a cureta de Gracy no sulco gengival e raspar uma 

pequena quantidade de biofilme bacteriano. 
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2. O espécime será colocado em uma gota de salina sobre a lâmina. 

3. Fazer um esfregaço homogêneo, com movimentos circulares. 

4. Esperar secar e fixar pela chama do bico de Bunsen. 

5. Colocar a lâmina, previamente fixada, sobre o suporte de coloração. 

6. Executar a coloração de Gram 

7. Secar a lâmina com papel absorvente. 

8. Colocar uma gota de óleo de imersão sobre a preparação. 

9. Observar ao microscópio na objetiva de 100X.  

 

C) Espécime do dorso de língua 

1. Friccionar com um swab esterilizado a superfície do dorso da língua. 

2. Friccionar o swab na superfície de uma lâmina de microscopia, fazendo um 

esfregaço homogêneo. . 

3. Esperar secar e fixar pela chama do bico de Bunsen. 

4. Colocar a lâmina, previamente fixada, sobre o suporte de coloração. 

5. Executar a coloração de Gram 

6. Secar a lâmina com papel absorvente. 

7. Colocar uma gota de óleo de imersão sobre a preparação. 

8. Observar ao microscópio na objetiva de 100X.  

 

D) Espécime da saliva 

1. Coletar certa quantidade de saliva dentro de um frasco de vidro esterilizado. 

2. Com auxilio de uma alça bacteriológica tomar uma alíquota de saliva e colocá-

la sobre a superfície de uma lâmina de microscopia. 

3. Fazer um esfregaço homogêneo. 

4. Esperar secar e fixar pela chama do bico de Bunsen. 

5. Colocar a lâmina, previamente fixada, sobre o suporte de coloração. 

6. Executar a coloração de Gram 

7. Secar a lâmina com papel absorvente. 

8. Colocar uma gota de óleo de imersão sobre a preparação. 

9. Observar ao microscópio na objetiva de 100X.  

Resultados: 
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De cada lâmina examinada das diferentes origens observar: 

 A quantidade de microrganismos presentes 

 Tipos morfológicos de cada microrganismo (cocos, bacilos, espiralados, 

fusiformes). 

 Tipos de arranjos (em cadeia, empaliçados, etc) 

 Diferenças quanto as características de coloraçãoi predominantes em cada 

sítio. 

 Tipos morfológicos celulares predominantes em cada sítio 

 A quantidade de tipos morfológicos diferentes por cada sítio.  

Amostras Morfologia 

celular 

Arranjo celular Característica 

tintorial 

Biofilme supragengival    

Biofilme subgengival    

Dorso de língua    

Saliva    

 

Anotações: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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LEVANTAMENTO DE MICRORGANISMOS ASSOCIADOS A 

RISCOS OCUPACIONAIS 

 

Assunto: Modelo de isolamento de cocos gram positivos ( Gêneros 

Staphylococus e Streptococcus) e enterobacterias 

 

Introdução: O corpo humano possui diferentes espécies de cocos gram 

positivos em sua microbiota indígena. Na cavidade bucal, orofaringe e 

nasofaringe não é diferente. Várias espécies estão presentes nestes sítios e 

eventualmente associadas a doenças infecciosas oportunistas. 

O gênero Staphylococcus possui várias espécies, sendo alguns membros da 

microbiota residente da pele e das mucosas dos seres humanos, enquanto que 

outros provocam intoxicações alimentares, formação de abcessos, várias 

infecções supurativas, uma variedade de infecções piogênicas e até septicemia 

fatal. São cocos Gram positivos agrupados em cachos, anaeróbios facultativos 

(porém crescem melhor quando incubados em aerobiose). São catalase 

positivos, e crescem melhor em meios suplementados com 10-15% de NaCl. 

Possuem metabolismo respiratório e fermentativo. As espécies patogênicas 

são em geral hemolíticos e coagulase-positivos (ou seja, são capazes de 

coagular o plasma humano ou de coelho). As amostras humanas coagulase-

positivas são classificadas e conhecidas como S. aureus, e podem ser isoladas 

da nasofaringe de portadores assintomáticos. Existem também as espécies 

coagulase-negativos. A identificação dos estafilococos coagulase-negativos em 

laboratório está limitada geralmente a duas espécies: Staphylococcus 

epidermidis e Staphylococcus saprophyticus. O S. epidermidis é um importante 

agente da endocardite e está envolvido em infecções genito-urinárias. O S. 

saprophyticus está relacionado com infecções do trato urinário. 

O gênero Streptococcus são microrganismos esféricos, Gram positivos, 

dispostos dois a dois ou em cadeias, quando cultivados em meio líquido. A 

maioria é anaeróbia facultativa, sendo que algumas espécies necessitam de 
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CO2 para o seu crescimento. Possuem metabolismo fermentativo, 

metabolizando carboidratos com a produção estrita de ácido lático. São 

catalase negativos, o que os diferencia dos Staphylococcus. Os estreptococos 

estão amplamente distribuídos na natureza. Alguns são habitantes da pele, 

boca, nariz, garganta, trato intestinal e genital. Os estreptococos são 

responsáveis por várias doenças infecciosas em seres humanos. Algumas 

infecções estreptocócicas comuns são: faringite, escarlatina, febre reumática, 

endocardite, dentre outras. S. pyogenes pode causar uma variedade de 

infecções piogênicas. De acordo com os tipos de hemólise em placas de agar 

sangue, os estreptococos podem ser classificados em alfa-hemolíticos 

(produzem hemólise parcial – halos verdes – em agar sangue); beta-

hemolíticos (produzem hemólise total em agar sangue - halos claros) e gama-

hemolíticos (quando não há hemólise). Os estreptococos exigem meios de 

cultura mais ricos e maiores cuidados em sua conservação no laboratório.  

A Família Enterobacteriaceae são bacilos Gram negativos pertencentes à 

família Enterobacteriaceae são os organismos isolados com mais frequência de 

amostras clínicas enviadas aos laboratórios de microbiologia. Estes 

microrganismos estão amplamente distribuídos na natureza, sendo 

encontrados no solo, água, plantas e muitos deles são encontrados na 

microbiota residente, principalmente no trato intestinal dos seres humanos e 

animais.  

As enterobactérias podem causar diferentes processos infecciosos de menor 

ou maior gravidade, quando localizadas no TGI ou em outros sítios do 

hospedeiro, sendo comuns como agentes de infecções do trato urinário e 

outros sistemas, como respiratório e SNC, além de causarem intoxicações 

alimentares, infecções disseminadas e infecções nosocomiais. 

São os principais anaeróbios facultativos do intestino grosso, mas estão 

presentes em menores quantidades do que os anaeróbios (Bacteroides). A 

maioria das enterobactérias apresenta resistência múltipla a antibióticos, 

devido ao aparecimento de linhagens resistentes durante a terapia 

(recombinação genética => conjugação). O tratamento deve ser monitorado por 

antibiograma de cada isolado. 
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 Algumas enterobactérias são consideradas “indicadores biológicos de 

qualidade” por ocorrer associadas à contaminação em diferentes setores 

industriais como indústria farmacêutica e alimentícia e setores de saúde, 

incluindo seus insumos. Por exemplo, no sistema público de abastecimento de 

água por esgotos são detectadas quantitativamente, como presença de 

coliformes (E. Coli, Enterobacter, Klebsiella). 

Estas bactérias vivem em ambientes variados, principalmente no solo, matéria 

orgânica em decomposição, vegetação e água, sendo também encontradas no 

ambiente hospitalar, distribuídas em muitos reservatórios (alimentos, 

banheiros, pias, equipamentos de terapia, soluções desinfetantes, água 

destilada com micronutrientes...) e têm necessidades nutricionais mínimas para 

sobrevivência. Utilizam matéria orgânica como fonte de carbono e nitrogênio e 

carboidratos para seu metabolismo respiratório, sendo o oxigênio o aceptor 

terminal de elétrons. Dificilmente o estado de portador é estabelecido como 

microbiota residente extraintestinal no ser humano, com raras exceções. 

Pacientes imunossuprimidos por doenças de base ou por procedimentos 

cirúrgicos são mais suscetíveis a estes microrganismos em processos 

infecciosos. 

Objetivos:  

 Demonstrar os passos necessários para isolamento e caracterização 

presuntiva de alguns gêneros de cocos Gram positivos e enterobactérias 

 Reconhecer as principais características e provas que levam a uma 

caracterização preliminar de alguns microrganismos 

 Diferenciar os gêneros Staphylococcus e Streptococcus e 

enterobactérias 

Materiais: 

 01 Placa de ágar hipertônico manita ou (manitol salgado) por bancada, 

  01 placa de ágar MacConkey estéril por bancada, 

 01 Tubos de tioglicolato por bancada, 

 04 Swabs estéreis por bancada; 
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 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), 

 Bateria de Gram, 

 Lâminas para microscopia, 

 

Métodos: 

ETAPA 1 – A: Coleta de cocos 

 Coletar material da mucosa de ambas as narinas com o swab estéril e 

semeá-lo na placa de ágar hipertônico manita por esgotamento. Coletar 

material da garganta com outro swab estéril e introduzi-lo no caldo 

tioglicolato. Identificar o tubo e a placa e incubá-los a 37C por 24 horas. 

 

B: Coleta de enterobacterias 

 Sem lavar as mãos, fazer a semeadura das mãos (escolher o dedo polegar 

ou o indicador) na superfície do agar MacConkey.  Identificar e incubar o 

material a 37°C por 24 horas. 

 

ETAPA 2 – Caracterização inicial 

 Retirar o tubo de tioglicolato da estufa e observar o crescimento no 

tioglicolato (turvação do meio e/ou presença de grumos na camada 

aeróbia/crescimento em estalactites); 

 Preparar esfregaço a partir de tioglicolato e fazer a coloração de Gram; 

 Retirar a placa de ágar hipertônico manita da estufa e observar o 

crescimento; 

 Diferenciar as colônias quanto a pigmentação; 

 Observar se houve modificação da cor do meio de cultura, de róseo para 

amarelo, devido a viragem do indicador de pH (vermelho de fenol), 

resultante da fermentação do manitol. Quando não há fermentação do 

manitol o meio permanece inalterado (manitol negativo); 

 Teste da catalase: retirar uma colônia da placa de manitol, colocá-la na 

lâmina e pingar água oxigenada. Observar a formação de bolhas, devido a 
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reação de degradação do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, pela 

enzima catalase, produzida pelos estafilococos. 

 Coloração de GRAM: Colocar uma alça de salina estéril numa lâmina limpa 

e fazer um esfregaço fino com uma colônia suspeita, a partir da placa de 

manitol (você poderá fazer também de outras colônias que cresceram no 

meio). Corar pelo método de Gram e observar a morfologia microscópica da 

colônia; 

 Observar o crescimento das colônias na placa do Agar MacConkey. O 

crescimento dessas bactérias caracteriza a presença de representantes da 

família Enterobacteriaceae. 

 

Resultados: 

Após observação microscópica, anotar a forma bacteriana, tipo de grupamento 

e reação tintorial. 

 

Nota: O Ágar Hipertônico Manita é um meio seletivo que permite o crescimento 

de microrganismos do gênero Staphylococcus uma vez que a alta 

concentração de sal (7,5%) presente neste meio é capaz de selecioná-los. A 

presença de manitol, como fonte de carbono, possibilita sua utilização por via 

fermentativa (pelas espécies de S. aureus), que poderá ser evidenciada pela 

viragem do pH do meio de cultura. Outro fator importante na sua identificação 

encontra-se no fato de que tais bactérias crescem neste meio apresentando cor 

amarelada. As colônias suspeitas do patógeno S. aureus são aquelas que 

crescem no meio hipertônico, viram o pH (fermentação do manitol) e 

apresentam cor amarelada, mas as provas de patogenicidade devem ser 

realizadas para confirmação. 

O  MacConkey  é um meio de cultura seletivo  para enterobactérias (agentes 

inibitórios como cristal violeta e sais biliares) e são diferenciais pela capacidade 

de fermentação da lactose, pois todas as enterobactérias são fermentadoras de 

glicose. Neste meio microrganismos que fermentam a lactose formam colônias 

rosadas (LAC +) e as que não fermentam a lactose formam colônias 

amareladas ou transparentes (LAC -).  
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Anotações: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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CORRENTE EPIDEMIOLÓGICA 

Introdução: Os microrganismos estão presentes em vários ambientes. São 

encontrados no ar, na água, no solo, e também nos os seres vivos, inclusive o 

ser humano, compondo sua microbiota. Podem ser carreados de um ambiente 

a outro por meio de partículas de poeira, perdigotos, aerossóis, dentre outros. 

Nos diversos ambientes podem permanecer viáveis por horas ou dias, e 

eventualmente se encontram condições ambientais (umidade, temperatura e 

nutrientes) que estejam favoráveis ao seu crescimento, desenvolvem-se 

rapidamente. 

A pele das mãos apresenta uma população de microrganismos que pode 

ser diferenciada em microbiota residente (normal) e microbiota transitória. Os 

microrganismos residentes estão colonizando os diferentes sítios, o que implica 

numa maior aderência à pele. Muitos dos microrganismos que compõe nossa 

microbiota normal são comensais. Estas bactérias vivem nas secreções e nas 

células descamadas, e não trazem beneficio ou dano aparente ao hospedeiro. 

Já os microrganismos da microbiota transitória depositam-se na 

superfície da pele a partir das mais variadas fontes, mas que não a colonizam e 

não se encontram firmemente aderidos a ela e podem ser removidos de forma 

rápida e eficaz pela lavagem adequada das mãos. Entretanto, muitos 

microrganismos da microbiota transitória são potenciais patógenos. Portanto o 

controle microbiano deve sempre ser realizado, especialmente pela lavagem 

das mãos. 

O termo infecção se refere a invasão do hospedeiro por microrganismos 

com potencial de causar doença, e o conceito de infecção cruzada indica um 

espalhamento da infecção de uma fonte a outra, podendo ser humana ou não. 

A contaminação cruzada se aplica a transferência de microrganismos 

potencialmente patogênicos de uma pessoa ou objeto a outra pessoa ou 

objeto, podendo ou não resultar em infecção. Essas definições são utilizadas 

na literatura aplicada ao controle de infecções. 

Você já pensou em quantas doenças podem ser transmitidas por 

microrganismos existentes nas mãos? O que acontecerá se você apertar as 
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mãos e cumprimentar alguém que acabou de espirrar, colocou a mão na boca 

e ainda não a lavou? Será que é possível ser contaminado com fungos, 

bactérias e vírus através do aperto de mão? 

Objetivos 

1. Avaliar a transmissibilidade dos microrganismos.  

2. Detectar o processo de infecção cruzada.   

3. Reconhecer a importância dos hábitos de higiene, especialmente 

do procedimentos de lavagem das mãos.   

 

Materiais 

 1 g de fermento biológico (Saccharomyces cerevisiae) 

 Pote contendo 5 ml de solução salina esterilizada 

 10 Placas contendo Agar Sabouraund 

 10 Zaragatoas ou cotonetes estéreis 

 10 tubos com salina esterilizada 

 

Execução 

 

Passo 1:  Preparo do inoculo de leveduras 

 

Acrescente 1 g de fermento biológico aos 10 ml de solução salina estéril e 

misture bem, balançando o Erlenmeyer. 

Passo 2:  Aplicação do experimento com os alunos 

Peça aos alunos que façam uma fila indiana para ordenar melhor a seqüência 

na qual se desenvolverá a experiência. Derrame a mistura de fermento nas 

mãos do primeiro aluno, que será o iniciador da “cadeia epidemiológica”. A 

seguir, o aluno deverá espalhar homogeneamente a suspensão entre as 

palmas das mãos e, em seguida, apertar a mão de outro colega (vizinho 

imediato) e, assim, sucessivamente até completar uma cadeia epidemiológica 

composta pelos alunos presentes. Após receber o aperto de mãos do aluno 

anterior, cada aluno deverá umedecer uma zaragatoa em solução salina estéril, 

esfregar na palma da mão contaminada e semear em placas contendo Agar 
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Sabourraund. Cada aluno deverá identificar sua placa com o seu número na 

cadeia de transmissão e nome, e incubá-las em uma estufa à temperatura 

ambiente (25°C), por cerca de quatro a cinco dias. 

Passo 3:  Análise dos resultados 

Você deve analisar os resultados de sua placa e compará-los com os 

encontrados nas placas dos outros colegas de aula.  

Os colegas que estavam antes de você e depois de você na fila de transmissão 

obtiveram os mesmos resultados? 

Em qual das placas cresceu mais leveduras e em qual cresceu menos?  

Houve crescimento de outros tipos de microrganismos além das 

leveduras? Como esse resultado pode ser explicado?  

Pode ser possível que haja alguma placa sem crescimento de leveduras 

seguida por outra onde as leveduras cresceram. Como isso pode ser 

explicado? 

Anotações: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________ 

Adaptada de pontociência / www.pontociencia.org.br 
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METABOLISMO DA MICROBIOTA BUCAL 

 

Assunto: Avaliar o potencial acidogênico, formação de biofilme e polímeros 

extracelulares das bactérias bucais. 

 

Introdução: A persistência da microbiota bucal indígena consiste na sua 

habilidade em obter nutrientes e crescimento nos sítios da cavidade bucal. Os 

nutrientes são derivados do metabolismo de substratos endógenos (presentes 

na saliva e no sulco gengival, dentre outros) e componentes exógenos, os 

quais suprem a cavidade bucal de forma intermitente por meio da dieta do 

hospedeiro, sendo mais significantes os carboidratos da dieta.  As condições 

flutuantes de suprimento de nutrientes e mudanças ambientais requerem uma 

versatilidade bioquímica da microbiota bucal. Seu padrão de metabolismo está, 

intimamente, relacionado com o fato de a microbiota indígena estabelecer uma 

relação anfibiôntica com o hospedeiro.  

A característica de formação de biofilme é muito importante para os 

microrganismos bucais. Os biofilmes representam sistemas biológicos 

altamente organizados, onde as bactérias estabelecem comunidades 

funcionais estruturadas e coordenadas. A formação do biofilme esta associada, 

dentre outras funções, à proteção contra o ambiente, ou seja, as bactérias em 

um biofilme encontram-se abrigadas e em relativa homeostase, graças a 

presença da matriz exopolissacarídica (EPS). 

Grande atenção também deve ser dada ao metabolismo de carboidratos, 

devido à relação entre carboidratos da dieta, produção de ácidos e formação 

de polímeros extra e intracelulares, com consequente queda de pH a níveis 

críticos e mecanismos de adesão, contribuindo para um eventual 

desenvolvimento da doença cárie.  

Objetivos:  

 Verificar a produção de ácidos por microrganismos da cavidade bucal. 
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 Compreender a utilização de alguns substratos pelos microrganismos da 

cavidade bucal relacionando com seu poder agressor. 

 Reconhecer os principais mecanismos de formação de ácidos pelas 

bactérias da cavidade bucal. 

 Verificar a produção de polímeros extracelulares a partir de um substrato 

pelas bactérias da cavidade bucal. 

 Compreender o papel de polímeros no potencial agressor. 

 Relacionar a produção de ácidos comparativamente com o número de 

microrganismos acidogênicos e acidúricos para estabelecer parâmetros 

de risco e atividade de carie.   

Materiais: 

 Curetas esterilizadas. 

 Tubo contendo 0,5 ml de salina esterilizada para coleta da placa bacteriana. 

 Caldo sacarosado a 5 % com bengala de vidro no interior. 

 Placa de Agar Mitis-salivarius com 20 % de sacarose. 

 Placa de Agar nutriente com 2% de glicose.  

 Placa de Agar Rogosa 

 Tubo com 5mL de Agar Snyder a 45°C previamente esterilizado e fundido. 

 Alças de Drigalski.  

 Placa de Petri vazia esterilizada para coleta da saliva. 

 Placa de Petri vazia esterilizada para contagem de Lactobacillus. 

 Tubos contendo 1,8 ml de salina esterilizada para diluição. 

 pipetas de 1 ml. 

 Jarras para microaerofilia. 

Métodos: 

A amostra coletada para todos os testes deverá ser preferencialmente do 

mesmo aluno.  

ETAPA 1 – Formação de biofilme dental in vitro Raspar depósitos não 

calcificados de placa dental nas superfícies vestibular ou lingual dos dentes 

com uma cureta esterilizada. Evitar que a cureta toque a superfície gengival.  
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 Dispersar o material coletado com a própria cureta dentro do tubo 

contendo 0,5 ml de salina estéril. Agitar para homogeneizar a 

suspensão.  

 Com o auxílio de uma pipeta de 1 ml, retirar 0,1 ml desta suspensão e 

dispensar no tubo contendo caldo sacarosado a 5 %. Homogeneizar. 

 Identificar o tubo e  incubar a 37C por 24 horas em microaerofilia, junto 

com um tubo sem inoculo (tubo controle). 

 

ETAPA 2 – Leitura da formação de biofilme dental in vitro  

Observar se ocorreu a formação de depósitos na superfície lisa da bengala, no 

tubo contendo caldo sacarosado. Caso positivo, indica a formação de biofilme 

e de polímeros extracelulares, produzidos pelas bactérias da cavidade bucal 

(possivelmente Streptococcus mutans, dentre outros), a partir da sacarose 

existente no meio. Observar comparando com o tubo controle (sem inóculo) a 

mudança de cor do meio, evidenciado pelo indicador de Andrade. Caso 

positivo, indica a formação de ácidos pelos microrganismos da cavidade bucal. 

ETAPA 3 – Indice cariogênico 

Coletar aproximadamente 2 ml de saliva não estimulada em placa de petri 

esterilizada. Transferir 0,2 ml da saliva para o meio de Snyder fundido a 

aproximadamente 45 ºC. Homogeneizar com as duas mãos em movimentos 

rotatórios até solidificação do meio. Identificar o tubo e incubar a 37C por 24, 

48 e 72 horas em aerobiose, junto com um tubo sem inoculo (tubo controle). 

 

ETAPA 4 – Leitura do Indice cariogênico  

 A leitura deverá ser efetuada nos intervalos de 24, 48 e 72horas comparando-

se com o tubo controle (sem saliva), observando-se a eventual mudança de cor 

do indicador verde de bromocresol existente no meio de cultura que vira de 

verde-azulado (pH 4,7 a 5,0) para verde (pH 4,2 a 4,6) e amarelo (pH 4,0 ou 

abaixo), à medida que as bactérias do inoculo produzirem mais ácidos a partir 

do substrato (glicose) do meio de cultura. A cor do meio, quando vira para 

amarelo, indica teste positivo.  
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A determinação da taxa de produção de ácidos na saliva pelo teste de Snyder 

determina a taxa de produção de ácidos por microrganismos bucais que 

crescerão num pH de 4,5 a 5,0, consequentemente servindo como indicador do 

risco de desenvolvimento e/ou atividade de cárie nos pacientes.  

Potencial de 

cárie 
Resultado 24 h Resultado 48 h Resultado 72 h 

Acentuado + + + 

Moderado - + + 

Pequeno - - + 

negativo - - - 

 

Discutir os resultados das leituras relacionando-os com a atividade de cárie. 

ETAPA 5 – Pesquisa da produção de polímeros 

 Retirar 0,2 ml da primeira suspensão feita na etapa 1 (do tubo contendo 

0,5 ml de salina) e transferir para o tubo contendo 1,8 ml de salina 

estéril. Homogeneizar. Desta suspensão, retirar 0,1 ml e depositar na 

superfície do meio Agar Mitis-salivarius. Espalhar por esgotamento, com 

auxílio da alça de Drigalski estéril.  

 Retirar outros 0,1 ml e depositar na superfície do meio contendo 2% de 

glicose e espalhar também por esgotamento com a alça de Drigalski. 

 Colocar em jarra microaerofilia e incubar em estufa bacteriológica a 

37°C, por 48 horas. 

 

ETAPA 4 – Leitura da pesquisa da produção de polímeros 

Observar no Agar Mitis-salivarius o crescimento bacteriano (colônia) quanto ao 

aspecto e a formação do polímero extracelular.  Observar no meio para 

síntese de amilopectina, o crescimento bacteriano quanto ao aspecto da 

colônia. Cobrir as colônias com solução de lugol, aguardar alguns minutos e 

observar colônias com diferentes colorações (enegrecidas), que indicam a 

intensidade de acumulação de amilopectina (polímero intracelular) no 

citoplasma da célula. 
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O Agar Mitis-salivarius é um meio seletivo para bactérias do grupo dos 

Streptococcus e Enterococcus, ou seja, facilita o crescimento destes grupos 

microbianos, especialmente o grupo viridans (S. sanguis, S. mutans, S. mitis, 

S salivarius, S. anginosus-millerii). O meio contém peptona como fonte de 

carbono, nitrogênio e minerais, sacarose como fonte de carboidrato, cristal 

violeta e telurito de potássio, que são agentes inibidores de bactérias Gram 

negativas e outras bactérias Gram positivas (exceto Streptococcus) e azul de 

tripan, que é um corante que dá a coloração azuladas às colônias.  

A matriz exopolissacarídica (EPS) formada na placa é sintetizada a partir da 

sacarose, e tem as funções de participar dos mecanismos de aderência ás 

superfícies dentárias, auxiliar na coagregação microbiana, além de fornecer 

proteção ao biofilme. A matriz exopolissacarídica pode ser dividida em 

glicanas (dextranas ou mutanas) e frutanas (levanas), que são polímeros de 

glicose e polímeros de frutose, respectivamente, e estão relacionadas com 

reserva energética. A amilopectina é um polissacarídeo de reserva intracelular, 

que serve de fonte de carbono, não participando dos mecanismos de 

aderência e não interferindo na coagragação microbiana. 

Polímero Tipo de ligação Monômero EPS 

Dextrana  ( 1,6) glicose Glicana 

Mutana  ( 1,3) glicose Glicana 

Levana  ( 2,6) frutose Levana 

Amilopectina  ( 1,4) glicose - 

 

ETAPA 5 – Avaliação dos níveis salivares de Streptococcus do grupo 

mutans  e Lactobacillus spp.  

As alíquotas de saliva coletadas para a avaliação microbiológica dos níveis 

salivares devem ser homogeneizadas com a finalidade de se obter uma 

suspensão uniforme, e, então, serão feitas diluições decimais (10-1 a 10-3) em 

solução salina (NaCl 0,89%) estérilizada. Para isso 0,2ml de salina deve ser 
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transferido para para 1,8mL de salina esteriliza, estabelecendo-se assim a 

primeira diluição (10-1). A partir desta, procede-se às diluições sucessivas de 

10-2 e 10-3.  

A partir da diluição de 10-2 retirar uma alíquota de 0,1ml, com pipeta 

esterilizada, e depositar na superfície do meio de Agar Mitis-Salivarius. 

Espalhar a alíquota com auxílio de uma alça de Drigalski esterilizada. Identificar 

a placa e incubar a 37C por  48 horas em microaerofilia. 

A partir da diluição de 10-2 retirar uma alíquota de 0,1ml, com pipeta 

esterilizada, e depositar na superfície de uma placa de petri esterilizada. Em 

seguida verter o meio de cultura Rogosa fundido a 45°C, homogeneizar em 

movimentos em oito até solidificação. Identificar a placa e incubar a 37C por 

48 horas em aerobiose. 

ETAPA 6 – Leitura da avaliação dos níveis salivares de Streptococcus do 

grupo mutans  e Lactobacillus spp. 

A leitura do material inoculado será realizada através de contagem manual do 

número total de unidades formadoras de colônias (UFCs) por mililitro de saliva 

(UFC/ml). 

O cálculo será feito pela seguinte fórmula:  

 

n° de colônias X Volume semeado X diluição = UFC/mL 

 

Para a avaliação dos níveis de Streptococcus será utilizada a contagem de 

colônias sugestivas dos microrganismos crescidas no meio Mitis-Salivarius. A 

classificação dos indivíduos é determinada conforme Leal & Mickenautsch 

(2010), como sendo baixo potencial de cárie quando a contagem (o nível de 

mutans ) for inferior a 105UFC/mL e alto potencial quando a contagem for 

acima de 105UFC/mL. 
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Para a avaliação dos níveis de Lactobacillus será utilizada a contagem de 

colônias sugestivas dos microrganismos ( colônias discoides) crescidas no 

meio Rogosa conforme Cortelli e colaboradores (2002).  

Potencial de 

cárie 

UFC/mL de 

saliva 

Acentuado >10000 

Moderado 5001 a 10000 

Pequeno 1001 a 5000 

Negativo 0 a 1000 

 

Nota: A cárie é uma doença infecciosa multifatorial. Além da microbiota, outros 

fatores são importantes, destacando-se os sistemas de defesa do hospedeiro, 

os fatores da dieta e o tempo. Microrganismos cariogênicos podem ser 

frequentemente isolados da cavidade bucal de indivíduos sem cárie, revelando 

a importância dos demais fatores no controle do desenvolvimento da doença.  

Anotações: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS MICOSES 

1 – INTRODUÇÃO 

Para que o laboratório de micologia obtenha êxito no diagnóstico das 

infecções fúngicas é necessário que mantenha uma boa comunicação com o 

corpo clínico solicitante das análises para que dados relativos a coleta, local da 

infecção, tempo de surgimento dos sintomas, dados epidemiológicos e outros 

relevantes para a suspeita da infecção sejam obtidos adequadamente. Há 

necessidade também de integração com outros laboratórios de micologia, 

laboratórios de referência e com a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH). 

Para atingir seu objetivo de alcançar o diagnóstico correto das infecções 

fúngicas é necessário orientação precisa sobre a adequada coleta do material 

clínico, conhecimento da micobiota e emissão de resultados analíticos em 

linguagem clara. A análise micológica é dividida em três fases: pré-analítica, 

analítica e pós-analítica. A fase pré-analítica compreende a fase de coleta e 

transporte do material clínico, sendo a fase na qual ocorre a maioria dos erros 

relativos ao diagnóstico laboratorial. Uma coleta inadequada pode inutilizar 

todo o procedimento laboratorial posterior, resultando em resultados falsos. A 

etapa analítica compreende o processamento da amostra e correta 

identificação do fungo patogênico. A fase pós-analítica é aquela que se inicia 

após a obtenção de resultados válidos das análises e finda com a emissão do 

laudo, para a interpretação pelo solicitante.  

 

2 – COLETA DO MATERIAL CLÍNICO 

A coleta do material clínico deve ser realizada de forma criteriosa, por 

pessoal treinado e quando realizada pelo próprio paciente, este deve receber 

informações de maneira clara e precisa sobre os procedimentos de antissepsia 

e coleta e, também deve ser fornecido recipiente esterilizado adequado para a 

coleta de acordo com o tipo de material clínico. Antes da realização da coleta 

deve-se verificar a utilização de antifúngicos, que devem ser interrompidos 15 
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dias antes (uso tópico) ou 30 dias antes (uso sistêmico) da coleta do material, 

com prévia autorização do médico responsável. Devem ser fornecidos junto 

com a amostra, dados clínicos e epidemiológicos do paciente que possam 

auxiliar no diagnóstico da infecção. 

A amostra coletada fora do laboratório deve ser enviada o mais rápido 

possível, ideal no máximo até 2 horas depois da coleta. Caso não seja possível 

realizar o envio dentro deste prazo, a maioria das amostras devem ser 

armazenadas sob refrigeração, por um período de até 24h, exceto nos casos 

de suspeita de zigomicose e, quando o material clínico for urina ou escarro. 

Para coleta de escamas de pele deve ser feita antissepsia prévia do 

local com álcool à 70% e o material deve ser colhido por raspagem vigorosa 

das bordas das lesões cutâneas, escolhendo sempre as lesões mais recentes, 

por maior probabilidade de encontro de estruturas fúngicas viáveis. O material 

deve ser acondicionado em recipiente esterilizado. Devem ser mantidos a 

temperatura ambiente, sendo que as estruturas fúngicas podem se manter 

viáveis por longos períodos (até 12 meses).  

Para diagnóstico de infecções de pelos e cabelos devem ser coletados 

aqueles localizados na região de alopecia, através da utilização de pinças 

esterilizadas para remoção do folículo piloso. No caso de processo inflamatório, 

recomenda-se terapia antibacteriana prévia e rigorosa antissepsia do local 

antes da coleta. No caso de tinea microspórica o uso da lâmpada de Wood 

pode auxiliar a determinar o local da coleta, pois os pelos vão se apresentar 

fluorescentes. 

Para diagnóstico das onicomicoses deve ser coletado material através 

de raspado da região mais interna da matriz ungueal, após rigorosa antissepsia 

da unha. Nos casos de paroníquia (inflamação da cutícula) deve-se coletar o 

pus com auxílio de swab ou pipeta de Pasteur. 

Na suspeita de micoses subcutâneas e sistêmicas podem ser coletados 

materiais de biópsia, secreções com utilização de swabs esterilizados nas 

lesões que drenam espontaneamente, ou através de punção nas lesões 

fechadas. A coleta pode ser realizada através de escarificação dérmica (similar 
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a coleta para diagnóstico da hanseníase) da lesão cutânea. O material coletado 

deverá ser transportado para o laboratório acondicionado em salina 

esterilizada.  

Sangue e líquor podem ser coletados como amostras clínicas na 

suspeita de micoses sistêmicas, para a coleta destes materiais deve ser 

realizada antissepsia do local da punção com álcool à 70%. Deve-se coletar de 

5 a 10 mL de sangue em tubo esterilizado contendo anticoagulante. A coleta de 

líquor deve ser realizada por punção lombar, sendo 1 mL de amostra suficiente. 

 

3 - CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

3.1 Macromorfologia 

 Análise da morfologia da colônia, observando seus diferentes aspectos 

(características) como: cor, bordos, superfície, consistência, presença de 

protuberâncias e sulcos. A descrição dessas características é essencial à 

identificação, principalmente dos fungos filamentosos. 

3.2 Micromorfologia  

 Na observação da micromorfológica das leveduras verificamos a 

presença de células arredondadas ou ovaladas, blastoconídeos, pseudo-hifas e 

padrão de brotamento das leveduras. É possível verificar também a presença 

de estruturas como a cápsula no caso de algumas leveduras, como por 

exemplo, as do gênero Cryptococcus sp. A micromorfologia dos fungos 

filamentosos permite a visualização das hifas que podem ser hialinas ou 

demáceas, septadas ou cenocíticas e de outras estruturas originadas a partir 

da hifa como rizoides. São observadas também as estruturas reprodutivas dos 

fungos, como conidióforo em forma de pincel ou de cabeça, esporangióforo e 

presença de esporos como macro e microconídios e seus diferentes aspectos. 

A identificação dos fungos filamentosos é baseada nas suas características 

macro e micromorfológicas.  
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Podem ser utilizadas duas técnicas para visualização das características 

micromorfológicas dos fungos filamentosos, a técnica de microcultivo ou cultura 

em lâmina e a técnica de fragmento de colônia, também denominada técnica 

de esgarçamento. A técnica de microcutivo tem a vantagem de preservar as 

estruturas reprodutivas íntegras, pois o fungo é cultivado sobre a lâmina de 

microscopia, porém apresenta a desvatagem de maior tempo de execução. A 

técnica de fragmento de colônia apresenta a vantagem de execução em menor 

tempo, pois retira-se uma porção da colônia do fungo isolado e observa-se 

diretamento na lâmina de microscopia, entretanto apresenta a desvantagem de 

maior probabilidade de rompimento da estrutura reprodutiva durante a retirada 

do fragmento. Para identificação das leveduras podemos utilizar as 

características metabólicas ou bioquímicas. 

 

3.3 Características metabólicas ou bioquímicas 

 São as características relacionadas ao metabolismo fúngico e se baseia 

na análise dos diferentes aspectos metabólicos. Podemos observar a 

capacidade das leveduras em fermentar diferentes carboidratos, com ou sem 

produção de gás, prova denominada de zimograma, e de assimilar diferentes 

fontes de carbono e nitrogênio, prova denominada auxanograma. Podemos 

observar a capacidade de alguns fungos de utilizar a ureia como fonte de 

nitrogênio, realizando uma prova que detecta se o fungo produz a enzima 

urease, semeando esse fungo em um meio de cultura com ureia. Outras 

enzimas importantes no metabolismo fúngico e que estão ligadas à virulência 

do fungo podem ser detectadas como as proteinases e fosfolipases. 

4 - EXAMES MICROSCÓPICOS 

 Muitas técnicas microscópicas podem ser utilizadas para o estudo da 

micromorfologia dos fungos ou para a realização de exame direto, que auxilia 

muito no diagnóstico inicial das micoses. São eles: 
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Coloração de Gram: permite a observação dos fungos corados em roxo (cor 

do cristal violeta), portanto Gram positivos. Porém, pelas características da 

técnica, esta coloração se presta melhor à coloração de leveduras. Pode ser 

usado como técnica de exame direto a partir de material clínico ou quando há 

suspeita de contaminação microbiana em algum material (alimentos, 

medicamentos, soluções, etc). 

Coloração com Lactofenol de Amann (Azul de Algodão) 

 O Azul de Algodão é o corante mais empregado na coloração de fungos 

filamentosos e leveduras, o que permite a observação de suas estruturas 

microscópicas, após desenvolvimento em meios de cultura. O estudo da 

micromorfologia utilizando esse corante pode ser realizado através de duas 

técnicas. Uma mais simples, que consiste na retirada de um fragmento da 

colônia crescida que queremos identificar (técnica de fragmento de colônia ou 

esgarçamento) ou através de microcultivo (também conhecido como cultura em 

lâmina). A técnica de microcultivo, apesar de demandar um tempo maior na 

identificação, garante a preservação das estruturas fúngicas, o que não 

acontece com a técnica de fragmento de colônia. 

Tratamento pela potassa (KOH 20 a 40%) 

 A potassa funciona como agente clareador, pois destrói as estruturas 

tissulares que envolvem o fungo e permite a visualização das estruturas como 

hifas, esporos e células leveduriformes.Utilizada para exame direto de 

espécimes clínicos como por exemplo, pelo, pele ou unha, por conterem muita 

queratina e não exporem facilmente o fungo. A potassa (hidróxido de potássio) 

funciona como agente clareador da amostra. 

Coloração com tinta nanquim ou tinta da china 

 Utilizada para detecção de cápsula em leveduras como as do gênero 

Cryptococcus. A técnica apenas evidencia a cápsula, que não se cora, contra 

um fundo escuro (tudo presente no material absorve a  tinta, menos a cápsula). 
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Exame com fita durex 

 Esta técnica permite a coleta de material com um pedaço de fita durex 

diretamente da pele do paciente com suspeita clínica de pitiríase versicolor. 

Depois, esse durex é colocado sobre uma lâmina limpa de microscópio e 

levada diretamente à observação utilizando objetiva de 40X.  

Exame histopatológico 

 É outra técnica microscópica, porém realizada por patologista clínico. 

Detecta fungos presentes em tecidos (biópsia). As colorações histopatológicas 

mais utilizadas são Hematoxilina-Eosina (HE), Ácido Periódico de Schiff (PAS) 

e Grocott-Gomori prata metenamina, entretanto essa última não deve ser 

utilizada na suspeita de fungos demáceos, visto que esta coloração pigmenta 

as estruturas fúngicas de marrom ou preto, mascarando assim, qualquer 

suspeição de fungo demáceo e descartando, portanto o diagnóstico de 

feohifomicose e cromoblastomicose. A coloração Grocott-Gomori não permite a 

visualização da cápsula, sendo a melhor coloração para visualização de 

cápsula a Mucicarmim de Meyer. Para visualização da melanina na parede 

celular fúngica (fungos demáceos) a melhor coloração é a Fontana Masson. 

 

5 – OUTROS TESTES 

Outras provas como produção de tubo germinativo, estudo do 

dimorfismo, utilização de meios seletivos e indicadores e perfil de 

susceptibilidade aos antifúngicos podem ser utilizadas.  
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MICOBIOTA BUCAL 

 

1 – INTRODUÇÃO 

A participação das bactérias na composição da microbiota humana é 

bem estabelecida, sendo conhecidos os principais grupos bacterianos em 

alguns sítios anatômicos, como pele, cavidade bucal, trato geniturinário e trato 

gastrintestinal. 

Somente nos últimos dez anos, no entanto, é que o microbioma humano 

como um novo conceito microbiológico, o qual engloba a pesquisa de todos os 

microrganismos (bactérias, fungos, arquéias e vírus) como componentes da 

microbiota de um determinado sítio anatômico, vêm sendo considerado. Essa 

conotação mudou em 2010, quando o termo micobioma (uma combinação das 

palavras micologia e microbioma) foi utilizado pela primeira vez para se referir 

ao microbioma fúngico. O termo micobiota designa a microbiota fúngica de um 

determinado sítio anatômico. 

Existem diversas razões para incluir o estudo da participação dos fungos 

na constituição da microbiota das diferentes partes do corpo. Alguns fatores 

reforçam esta mudança:  

 A incidência de infecções fúngicas tem aumentado significativamente 

nas duas últimas décadas, principalmente as oportunistas, com o 

crescimento do número de pacientes imunossuprimidos, infectados pelo 

vírus HIV, transplantados ou em quimioterapia para câncer;  

 Doenças que eram consideradas como não associadas a fungos 

(hepatite, fibrose cística e doenças intestinais inflamatórias), hoje 

parecem estar relacionadas ao micobioma de determinados locais; 

 A interação entre os diferentes biomas e entre o hospedeiro e o 

micobioma é crítica na progressão das doenças. 

A cavidade bucal é um meio bem conhecido para o crescimento 

microbiano, embora os membros pertencentes aos fungos tenham raramente 

sido avaliados. A avaliação mais completa independente de cultivo da boca de 
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indivíduos saudáveis revelou que a cavidade bucal é o hábitat de mais de 75 

gêneros diferentes de fungos, sendo Candida, Cladosporium, Aureobasidium, 

Aspergillus e Fusarium, os mais comumente encontrados. 

A natureza da resposta imune do hospedeiro a alterações dos fungos na 

cavidade bucal ainda não foi avaliada, entretanto, observa-se que indivíduos 

imunossuprimidos desenvolvem frequentemente candidíase orofaringeana, 

demonstrando que a resposta imune local é importante para conter a 

proliferação exacerbada das espécies de Candida. Porém, ainda não foi 

estabelecido se a imunidade local influencia na colonização ou crescimento de 

outras espécies de fungos. 

Estudos genéticos em seres humanos fornecem alguns indícios quanto 

aos tipos de imunidade relacionados à manutenção de espécies de Candida 

em níveis saudáveis na boca. Candidíase mucocutânea crônica é uma 

condição caracterizada pela infecção recorrente por Candida na cavidade 

bucal, pele e outras superfícies mucosas. Vários pesquisadores demostraram 

recentemente que mutações no transdutor de sinal e ativador de transcrição 1 

(codificado por STAT 1), uma importante molécula sinalizadora para IFNγ, IL-

17 e IL-22, torna os pacientes altamente susceptíveis a candidíase 

mucocutânea crônica, com todos os casos exibindo patologias bucais. A 

susceptibilidade a infecções bucais por Candida podem também ser devidas a 

alterações autoimunes. 

 

2 – OBJETIVO 

Demonstrar a presença de fungos na cavidade bucal 

 

3 – MATERIAIS 

 Swab esterilizado 

 Placas de petri com meio de cultura Ágar Sabouraud Dextrose com 

cloranfenicol 
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4 – PROCEDIMENTO 

 Realizar a coleta de material da cavidade bucal de um voluntário do 

grupo através da passagem de swab esterilizado vigorosamente na 

mucosa 

 Realizar a semeadura da amostra por estria confluente 

 Incubar as placas à 35ºC por 72h 

 

5 – LEITURA 

Observar o crescimento de fungos nas placas e realizar a coloração com Azul 

de Algodão para visualização das características micromorfológicas dos 

fungos. 

Anotar os resultados obtidos: 

Macromorfologia:_________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________ 

Micromorfologia:__________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________ 
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AGENTES DE MICOSES  

 

1 - INTRODUÇÃO 

As micoses superficiais são causadas por fungos que parasitam apenas 

as camadas mais superficiais do estrato córneo, envolvendo camadas mais 

externas da pele e pelos, induzindo apenas alterações estéticas. Apresentam 

distribuição mundial, sendo prevalentes em regiões de clima tropical e sub-

tropical e mais frequentes em adolescentes e adultos. Os agentes de micose 

superficiais estão no limite entre saprofitismo e parasitismo. As infecções 

causadas por esses agentes suscitam pouca ou nenhuma resposta imune no 

hospedeiro. 

Os agentes de micoses cutâneas são fungos que acometem o tecido 

queratinizado da pele, pelos ou unhas, são também denominadas 

dermatomicoses. Podem ser causadas pelos fungos dermatófitos, que são 

fungos pertencentes aos gêneros Microsporum sp., Epidermophyton sp. e 

Trichophyton sp. ou por leveduras do gênero Candida sp. 

Os dermatófitos são fungos filamentosos hialinos, septados, que podem 

apresentar artroconídeos, são queratinofílicos, passíveis de causar lesões 

clínicas em pelos e/ou extrato córneo de homens e animais. Podem ser 

divididos de acordo com o seu habitat em: geofílicos (encontrados no solo), 

zoofílicos (parasitam animais) e antropofílicos (parasitam o ser humano). A 

impotância de se conhecer o habitat original do dermatófito, está relacionada 

ao potencial de resposta imune que ele pode desencadear no hospedeiro 

humano, assim quanto mais distanciado filogeneticamente está um dermatófito 

da espécie por ele parasitada, maior será a probabilidade de resposta 

inflamatória. Logo, podemos concluir que os fungos geofílicos, quando 

parasitam o homem são capazes de desencadear uma resposta inflamatória 

bem mais evidente, seguida das espécies zoofílicas, que causam resposta 

moderada e das antropofílicas, que, em determinadas situações podem 

coexistir com o hospedeiro sem induzir grandes alterações. As principais 

espécies antropofílicas são E. floccosum, T. rubrum e T. tonsurans. As 



 

Versão: 1°/2020 
 

37 PAR061 - MICROBIOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA II – UFJF       

principais espécies zoofílicas são M. canis, T. mentagrophytes e T. verrucosum 

e a principal espécie geofílica é M. gypseum. 

O aumento da incidência de dermatomicoses foi considerável nos 

últimos anos. Dentre os fatores responsáveis por este aumento podemos citar: 

o melhor diagnóstico laboratorial e clínico, o aumento da sobrevida de 

pacientes com doenças imunossupressoras ou em terapia imunossupressora. 

Quanto a distribuição geográfica os dermatófitos são cosmopolitas, havendo 

variações regionais nas espécies mais isoladas. As espécies de dermatófitos 

mais isolados no Brasil são: T. rubrum, M. canis, T. mentagrophytes e T. 

tonsurans, havendo diferenças de frequência de isolamento em função das 

regiões geográficas do país. Diversos fatores, como condições climáticas, 

práticas sociais e a mobilidade de populações humanas interferem na 

epidemiologia das dermatofitoses, portanto inquéritos epidemiológicos devem 

ser sempre realizados a fim de se verificar alterações no perfil epidemiológico 

destas infecções. 

A instalação de um processo patogênico por dermatófito inicia-se 

sempre pela inoculação de artroconídeos ou fragmentos de hifa depositados 

sobre a pele, favorecido por lesão cutânea ou escoriação preexistente. Desta 

forma o fungo cresce na camada córnea da epiderme, de maneira circular e 

centrífuga, resultando em alguns dias, em uma lesão macroscópica de aspecto 

circular, apresentado nas bordas lesões vesiculares e descamação, associada 

ou não a resposta inflamatória, denominada herpes circinado. A lesão progride 

com aparecimento de novas vesículas nas bordas e tendência a cura central 

inicialmente. Na instalação do processo infeccioso primário, são importantes 

algumas enzimas produzidas pelos dermatófitos como as proteinases. 

Os agentes de micoses subcutâneas são responsáveis por infecções 

que acometem o tecido subcutâneo do hospedeiro, onde a contaminação se 

dá, na maioria dos casos, por inoculação traumática do fungo na pele. Dentre 

as principais micoses subcutâneas podemos citar a lobomicose (Lacaziose ou 

Doença de Jorge Lobo), esporotricose, cromomicose (cromoblastomicose), feo-

hifomicose, micetoma e rinosporidiose, apesar desta última ser causada por um 
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patógeno eucarioto (Mesomycetozoa), pequeno grupo protista que antes 

acreditava-se tratar de um fungo. 

As micoses sistêmicas são caracterizadas como infecções fúngicas que 

acometem órgãos e podem se disseminar por via hematogênica ou linfática. 

Podem ser causadas por fungos patogênicos como os dos gêneros 

Paracoccidioides, Cryptococcus, Histoplasma, Coccidioidese Blastomyces ou 

por fungos oportunistas, amplamente distribuídos na natureza ou de 

reservatório desconhecido e, que geralmente não são patogênicos, mas em 

indivíduos imunossuprimidos podem causar infecção e doença, como 

Aspergillus, Fusarium e Pneumocystis e, também por aqueles adquiridos ou 

presentes na micobiota humana, que aumentam a sua multiplicação e causam 

doença em outros sítios anatômicos, como por exemplo as leveduras dos 

gênero Candida sp. que podem causar candidemias. 

As micoses sistêmicas causadas por fungos patogênicos apresentam 

diversas características em comum, exceto aquelas causadas por 

Cryptococcus, dentre elas podemos citar: distribuição geográfica limitada, com 

principal ocorrência nas Américas; os agentes etiológicos estão presentes no 

solo ou em dejetos animais; a principal porta de entrada são as vias aéreas 

superiores. Não são transmitidas homem a homem, nem de animal a homem. 

Os agentes etiológicos apresentam-se como dimórficos, isto é, a temperatura 

ambiente(24-28°C) apresentam-se na forma filamentosa, que é a forma 

infectante e na temperatura de 35-37 °C na fase leveduriforme (ou esférulas 

para Coccidioides sp.), que é a forma parasitária. 

Os fungos dimórficos causadores de infecções sistêmicas pertencem ao 

filo Acomycota e dentre os fatores responsáveis pela transformação do fungo 

de filamentoso para levedura (ou esférula para Coccidioides sp.) o principal é a 

temperatura, mas o aumento da tensão de CO2 (encontrada nos pulmões) e 

hormônios como o estradiol apresentam-se como fatores importantes para o 

dimorfismo. 

A patogenicidade destes fungos não é essencial para sua sobrevivência 

e disseminação; sendo muitas das infecções assintomáticas ou de rápida 

evolução. Podem estabelecer o mecanismo de latência no organismo do 
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hospedeiro e depois de algum tempo, que pode durar até anos, estabelecer 

doença, geralmente devido a imunossupressão do hospedeiro, que leva a 

multiplicação do fungo e estabelecimento de doença. 

A infecção é adquirida pela inalação de esporos fúngicos (conídeos ou 

artroconídeos) presentes no ar e solo e instalação dos fungos nos pulmões, 

podendo ser observados quadros de pneumonias indistinguíveis clínica e 

radiologicamente de outras pneumonias adquiridas na comunidade provocadas 

por outros patógenos. Do pulmão, os fungos podem se disseminar por via 

hematogênica ou linfática para qualquer órgão, sendo os mais acometidos, 

pele, mucosas, ossos e cérebro. Os fungos têm a capacidade de 

transformação (dimorfismo) e reprodução dentro de macrófagos. 

 

3 – OBJETIVO DA AULA 

Apresentar as principais características macro e micromorfólogicas dos 

principais fungos agentes de micoses, afim de realizar a identificação dos 

principais patógenos. Identificar os aspectos das lesões característicos de 

infecções fúngicas. 

 

4 – PROCEDIMENTO 

 Observar as colônias dos fungos e descrever suas características 

macromorfológicas; 

 Observar as lâminas dos fungos e descrever suas características 

micromorfológicas. 

 Escolher uma colônia e lâmina e descrever as características 

observadas. 

 

5 – RESULTADOS 

Anotar as características macro e micromorfológicas do fungo e o possível 

gênero de acordo com as estruturas visualizadas. 
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Fungo:__________________________________________________________

____ 

Micose:_________________________________________________________

_____ 

Macromorfologia:_________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________ 

Micromorfologia:__________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________ 
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