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RESUMO 
 
 

Existem poucos estudos a respeito da presença de constituintes fúngicos na 

circulação sanguínea de indivíduos com estomatite por dentadura (ED) (AHMAD et 

al., 2002), considerada uma forma localizada de candidose; o que poderia 

caracterizar o poder de invasão sistêmica do fungo nesta condição local, bem como 

um prévio reconhecimento desses antígenos por células presentes na circulação 

sanguínea do hospedeiro, o que poderia explicar aspectos específicos da resposta 

imune localizada e sistêmica. Assim sendo, este trabalho teve por objetivo avaliar a 

presença do fungo Candida albicans (C. albicans) no palato, na superfície interna 

das próteses totais superiores e no sangue de pacientes com ED, em dois 

momentos distintos. A população de estudo foi composta por indivíduos usuários de 

prótese total superior (PTS), com e sem estomatite por dentadura, avaliados e 

selecionados nas clínicas de graduação e pós-graduação da Disciplina de Prótese, 

do Departamento de Prótese, da Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo (FOB – USP). Indivíduos não usuários de próteses 

removíveis constituíram o grupo controle. Assim o trabalho foi constituído por três 

grupos, cada um com 14 pacientes. As lesões de estomatite por dentadura foram 

diagnosticadas clinicamente e por meio de confirmação microbiológica em 

CHROMAgar Candida, a partir de material biológico coletado da mucosa palatal e da 

superfície interna da PTS. A PCR foi realizada quando da ocorrência do crescimento 

de colônias verdes para diferenciação das espécies C. albicans e C. dubliniensis. As 

amostras de sangue foram analisadas para a detecção de fragmentos de DNA 

responsáveis pela codificação da proteína da parede da hifa1(Hwp1) de C. albicans, 

utilizando a técnica da PCR. Os resultados demonstraram que nem os usuários de 

PTS, independentemente da presença de ED, nem os voluntários não usuários 

apresentaram a proteína Hwp1 no sangue, em nenhuma das amostras coletadas. A 

presença de fungos do gênero Candida foi mais frequente (p ≤ 0,005) entre os 

usuários de PTS com ED quando comparado com os outros indivíduos. Além disso, 

pudemos constatar que os pacientes com diagnóstico clínico e microbiológico de ED 

não apresentaram distribuição sanguínea de C. albicans. 

 
 
Palavras-chave: Estomatite sob prótese. Candida albicans. 



Candida albicans and denture stomatitis: evaluation of the presence of yeast in the 
lesion, upper denture and blood 

 
 

ABSTRACT 
 

There are few studies about the presence of yeast constituents in the 

bloodstream of patients with denture stomatitis (DE), a localizated kind of candidiasis; 

what could characterize the yeast systemic invasion power in this local condidition, 

and also previous acknowledgement of these antigens by cells of the entertainer 

bloodstream, and explain specific features of the immune located and systemic 

answer. So being, this work had as a goal to evaluate the presence of the yeast 

Candida albicans (C. albicans) at the palate, at the internal surface of the upper 

denture and in the blood of patients with DE, at two different moments. The 

population of study was composed by individuals both with and without upper 

denture, with and without stomatitis, assessed and selected in the clinics of 

graduation and postgraduation of the Discipline of Prosthesis, of the Department of 

Prosthesis, of the Faculdade de Odontologia de Bauru of the University of São Paulo 

(FOB – USP). Individuals who are not users of removable dentures constituted the 

group control. So the work was constituted by three groups, each one with 14 

patients. The injuries of stomatitis were diagnosed clinically and through 

microbiological confirmation in CHROMAgar Candida, from biological collected 

material of the palatal mucosa and of the internal surface of the upper denture. The 

PCR was carried out when the growth of green colonies for differentiation of the stain 

C. albicans and C. dubliniensis happened. The samples of blood were analyzed for 

the detection of fragments of DNA responsible for the codification of the hyphal wall 

protein (Hwp1) of C. albicans. The results demonstrated that not even the users of 

upper denture, independently of the presence of the DE, not even the volunteers who 

are not users presented the protein Hwp1 in the blood, in none of the collected 

samples. The yeast Candida presence was more frequent (p ≤ 0,005) in the group 1 

when compared with the other groups. Morever, we can conclude that patients with 

clinic and microbiologic diagnostic have not presented bloodstream distribution of C. 

albicans. 

 
 

Key words: Denture stomatits. Candida albicans. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

Doenças infecciosas causadas por fungos representam um problema crítico 

para a saúde pública. Nos últimos anos, nota-se uma incidência crescente de 

infecções micóticas em virtude do aumento de indivíduos com comprometimento do 

sistema imunológico.  
O fungo Candida pode ser encontrado em aproximadamente 25 a 50% dos 

indivíduos saudáveis (EGGIMANN; GARBINO; PITTET, 2003) como um organismo 

comensal, não causando danos aparentes nem induzindo inflamação nos tecidos 

adjacentes (AKPAN; MORGAN, 2002; EGGIMANN; GARBINO; PITTET, 2003; 

DONGARI-BAGTZOGLOU; FIDEL, 2005). Contudo, sob certas condições 

predisponentes, o fungo pode multiplicar-se, tornando-se patogênico, e penetrar nos 

tecidos do hospedeiro causando inflamação e destruição tecidual (DONGARI-

BAGTZOGLOU; FIDEL, 2005; KOZIOL-MONTEWKA et al., 2006). 

Candida pertence ao Reino Fungi, Filo Deuteromycotina ou Fungi imperfect 

(SINDRIM; ROCHA, 2004), Classe Blastomices, Ordem Criptococales, Família 

Criptococacea, Gênero Candida. O gênero Candida foi consagrado como Nomen 

Conservandum no 9º Congresso Internacional de Botânica, realizado em Montreal 

(Canadá) em 1959 (LACAZ et al., 1984). 

A distribuição das leveduras do gênero Candida é muito ampla, tanto no meio 

ambiente como na microbiota normal do homem (ZAITZ; CAMPBELL; MARQUES; 

RUIZ; SOUZA, 1998; AKPAN; MORGAN, 2002). A detecção inicial de leveduras de 

Candida no homem coube a Hipócrates (460 a 337 a.C.) e Galeno (200 a 130 a.C.) 

que descreveram a presença de placas esbranquiçadas na cavidade bucal de 

recém-nascidos e pacientes debilitados (RIBEIRO et al., 2004). 

Candida pode estar presente em solo e água, quando os mesmos são 

contaminados por dejetos humanos ou animais; frequentemente isolam-se várias 

espécies de Candida da microbiota normal da boca, dobras da pele, orofaringe, 

intestino, vagina (LACAZ et al., 1980; ZAITZ; CAMPBELL; MARQUES; RUIZ; 

SOUZA, 1998; CANNON; CHAFFIN, 2001; EGGIMANN; GARBINO; PITTET, 2003; 

AKPAN; MORGAN, 2002), escarro (LACAZ et al., 1980; ZAITZ; CAMPBELL; 

MARQUES; RUIZ; SOUZA, 1998) e trato respiratório (EGGIMANN; GARBINO; 

PITTET, 2003). Candida albicans (C. albicans) é a espécie mais frequentemente 
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isolada destes locais (AKPAN; MORGAN, 2002) e é considerada a principal espécie 

patogênica do gênero Candida, sendo descrita pela primeira vez por Langenbeck, 

em 1839, em afta de paciente com febre tifóide. Na década de 30, doenças do 

homem associadas a espécies de Candida eram bem mais raras, e a candidose ou 

candidose profunda era praticamente desconhecida. Atualmente, a candidose 

superficial está entre as infecções mais comuns da pele e mucosas, e tanto a 

candidose superficial como a profunda são problemas de saúde pública (ZAITZ; 

CAMPBELL; MARQUES; RUIZ; SOUZA, 1998). 

Mais de duzentas espécies de Candida já foram descritas, mas somente 10% 

estão relacionadas a doenças nos seres humanos (EGGIMANN; GARBINO; PITTET, 

2003). As espécies mais comuns são C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. 

pseudotropicalis, C. guillierimondii, C. krusei (FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 

2000; AKPAN; MORGAN, 2002), C. lusitaniae, C. parapsilosis e C. stellatoidea 

(AKPAN; MORGAN, 2002). Com o advento da AIDS, uma nova espécie do gênero 

Candida tem sido descrita como C. dubliniensis, com aspectos similares a C. 

albicans (SULLIVAN; COLEMAN, 1998; EGGIMANN; GARBINO; PITTET, 2003; 

RIBEIRO et al., 2004; CHAVASCO et al., 2006). 

C. albicans foi isolada de primatas, mamíferos marsupiais e pássaros. Ela 

sobrevive melhor em superfícies úmidas, mas se o grau de contaminação é 

suficientemente alto, células de C. albicans permanecem viáveis em superfícies 

secas por pelo menos 24 horas (CANNON; CHAFFIN, 2001). C. albicans é um fungo 

dimórfico, que comensalmente coloniza superfícies epiteliais na forma de leveduras. 

Em casos de infecção, contudo, C. albicans é observada como hifas alongadas ou 

pseudohifas nas mucosas ou sangue (FIDEL JR, 2002). 

Em pessoas com colonização bucal por C. albicans, o fungo pode ser 

encontrado em uma concentração média de 300 a 500 células por mililitro de saliva, 

o que pode permitir a transferência de fungos durante o beijo ou outro contato direto 

com a saliva. Assim sendo, existem muitas oportunidades para a entrada de 

espécies de Candida na boca: inoculação manual, transferência de saliva ou comida 

e bebidas contaminadas (CANNON; CHAFFIN, 2001). A princípio, a constatação de 

cepas de Candida em qualquer microbiota do homem não induz nenhum transtorno 

que possa favorecer patologia (RIBEIRO et al., 2004). 
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A candidose expressa a variedade de relações que ocorrem entre o 

hospedeiro e a microbiota autóctone, isto é, do comensalismo à doença sistêmica 

fatal (ZAITZ; CAMPBELL; MARQUES; RUIZ; SOUZA, 1998). 

Os extremos do ciclo de vida humana, infância e velhice, constituem as fases 

de existência do homem onde os relatos de ocorrência de candidose são mais 

propícios (AKPAN; MORGAN, 2002; RIBEIRO et al., 2004; DONGARI-

BAGTZOGLOU; FIDEL, 2005), em decorrência do aprimoramento ou deficiência 

fisiológica do sistema imune (RIBEIRO et al., 2004). 

As manifestações de virulência dos fungos oportunistas como Candida estão 

intimamente relacionadas com a presença de fatores conhecidos como 

predisponentes intrínsecos (idade avançada, gravidez, prematuridade, neoplasias, 

hemopatias, endocrinopatias, avitaminoses, tuberculose e AIDS) e extrínsecos (uso 

de antibacterianos, corticóides, agentes antineoplásicos, terapia intravenosa 

prolongada -ELLIS; SPIVACK, 1967-, intervenções cirúrgicas, agentes físicos e 

químicos - ZAITZ; CAMPBELL; MARQUES; RUIZ; SOUZA, 1998), bem como os 

fatores de virulência do fungo. 

 

 

1.1 Candidemia e Candidose Sistêmica 
 
 
O termo candidose invasiva compreende uma grande variedade de desordens 

graves que incluem a candidemia, candidose disseminada, endocardite, meningite, 

endoftalmite e envolvimento de outros órgãos profundos; ficam excluídas as doenças 

superficiais, como a candidose orofaríngea e esofágica (PAPPAS, 2006). A infecção 

da corrente sanguínea (candidemia) é a apresentação clínica mais comum da 

candidose invasiva e representa de 10 a 20% de todas as candidoses (BECK-

SAGUÉ; JARVIS, 1993). 

A candidose geralmente compromete a cavidade oral, o trato gastrointestinal, 

região perianal, unhas, endocárdio, pulmões, trato urinário, pele e vagina. As 

infecções podem permanecer localizadas ou podem disseminar-se. Das lesões 

localizadas, os microrganismos podem ser disseminados por via hemática ou 

diretamente. A partir da infecção inicial, em geral localizada no revestimento cutâneo 
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da pele e na mucosa oral de um hospedeiro imunocomprometido, os fungos podem 

invadir vasos sanguíneos e disseminar-se por quase todas as áreas do organismo.  

Estudos utilizando genotipagem de cepas de Candida confirmaram que a 

colonização endógena, ou seja, pela própria microflora do paciente, é responsável 

pelas candidoses mais severas. Contudo, ambas as colonizações, endógena e 

exógena, podem coexistir nas infecções sistêmicas.  A colonização de múltiplos 

locais é um fator de risco independente para a infecção invasiva (EGGIMANN; 

GARBINO; PITTET, 2003), assim como, exposições contínuas a fatores de risco são 

responsáveis pelo favorecimento da invasão com possível disseminação 

hematógena secundária (EGGIMANN; GARBINO; PITTET, 2003; KOZIOL-

MONTEWKA et al., 2006). O conhecimento da relação entre a candidose e a AIDS é 

fundamental. Sabe-se que a suscetibilidade dos pacientes acometidos pelo HIV às 

infecções oportunistas depende do grau de imunossupressão do indivíduo. A 

combinação de drogas, incluindo agentes microbianos, corticóides e anti-

inflamatórios utilizados no tratamento, pode desencadear a proliferação de várias 

espécies de levedura, inclusive Candida. Nos pacientes com HIV, as lesões por 

Candida apresentam uma maior gravidade e resistência à terapia convencional 

(PAPAS et al., 2006). As lesões bucais são muito mais extensas e podem 

disseminar-se para o esôfago. 

O termo candidose invasiva é algumas vezes utilizado ao invés de candidose 

hematógena e pode referir-se ao fato de que o desenvolvimento da infecção 

sanguínea permite a colonização do hospedeiro (EGGIMANN; GARBINO; PITTET, 

2003). Os fatores de risco reconhecidos para infecção invasiva por Candida são: 

permanência maior que 4 dias em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

antibioticoterapia de amplo espectro, cirurgia abdominal, cateterização venosa 

central, nutrição parenteral total, imunodepressão, ventilação mecânica por mais que 

48 horas, neutropenia e quimioterapia citotóxica (ANVISA, 2004; PAPPAS, 2006). O 

quadro clínico é de febre persistente, a qual no paciente imunodeprimido é indicativa 

de hemocultura para fungos (PAPPAS, 2006). Na presença de rash cutâneo 

papulopustuloso, a biópsia e o cultivo da lesão poderão definir o diagnóstico. A taxa 

de mortalidade da candidose sistêmica é de 71 a 79% (AKPAN; MORGAN, 2002). 

Durante a candidose sanguínea, um alvo das células hospedeiras são as 

células endoteliais. Uma vez que o fungo entra na circulação sanguínea, ele pode 

aderir e penetrar nas células endoteliais para sair dos vasos sanguíneos e invadir os 
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tecidos. Dessa forma, as células endoteliais são as primeiras células hospedeiras 

que o fungo encontra durante a disseminação (FILLER et al., 1995; IBRAHIM et al., 

1998; PHAN; BELANGER; FILLER, 2000; CHIANG et al., 2007). A importância da 

interação C. albicans-célula endotelial é suportada por estudos que relatam que 

cepas de C. albicans com reduzida capacidade para invadir e destruir células 

endoteliais tem virulência atenuada in vitro (CHIANG et al., 2007). 

Candidemia representa uma importante infecção nosocomial (FIDEL JR, 

2002; KOZIOL-MONTEWKA et al., 2006) e pode ser definida como a ocorrência de 

duas ou mais culturas positivas para a mesma espécie de Candida, provenientes de 

amostras diferentes, coletadas após 72 horas da admissão do paciente no hospital. 

A infecção invasiva por Candida pode ser também considerada quando há 

isolamento de Candida a partir de sítio, normalmente estéril, associado a um outro 

ou mais sinais de infecção (ANVISA 2004). A sensibilidade de hemocultura para 

Candida é baixa; aproximadamente, 50% dos pacientes com infecção invasiva por 

Candida podem ter culturas negativas (REBOLI et al., 1993; EINSELE et al., 1997; 

MOREIRA-OLIVEIRA et al., 2005; PAPAS et al., 2006; PITARCH et al., 2006; ALAM; 

MUSTAFA; KHAN, 2007; DOJNOV et al., 2007). Além disso, a ocorrência de 

infecção bacteriana concomitante pode diminuir a chance do isolamento de Candida 

(ANVISA, 2004). 

Muitos autores sugerem que a colonização de mais de dois lugares do corpo 

pode ser suficiente para predizer candidemia e requer o início da terapia antifúngica 

(EGGIMANN; GARBINO; PITTET, 2003). Porém, com o reduzido número de drogas 

para o tratamento destas enfermidades, a realização de testes de sensibilidade se 

faz necessária, o que torna a escolha da terapêutica, baseada na droga, cada vez 

mais adequada e eficiente. 

Apesar de parte dos episódios de candidemia apresentarem característica 

transitória e autolimitada, particularmente em hospedeiros não neutropênicos, não 

há dados clínicos ou laboratoriais que permitam ao clínico diferenciar episódios 

transitórios de quadros de candidose hematogênica com invasão tecidual em 

vísceras. Nestes casos, após semanas ou meses de episódio de candidemia, alguns 

pacientes retornam com quadros de retinite, meningite ou osteomielite por Candida 

spp. 

Candidemia é associada com alta morbidade, alta mortalidade e significante 

uso de recursos financeiros (BECK-SAGUÉ; JARVIS, 1993; PAPPAS, 2006). A 
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prevenção da candidemia poderá melhorar a saúde do paciente e resultar em uma 

significante melhora dos doentes críticos (EGGIMANN; GARBINO; PITTET, 2003). 

 

 

1.2 Estomatite por dentadura 
 
 
A candidose orofaríngea é uma infecção local mucosa e oportunista, comum 

especialmente em indivíduos idosos e/ou usuários de prótese total ou parcial 

removível, e sua incidência tem aumentado nos últimos anos (CUMMING et al., 

1990; IACOPINO; WATHEN, 1992).  

A estomatite por dentadura (ED), considerada uma das formas de candidose 

orofaríngea, é definida como um processo inflamatório na mucosa subjacente a uma 

prótese total ou parcial removível (ARENDORF; WALKER, 1987; WILSON, 1998; 

RAMAGE et al., 2004; SHULMAN; RIVERA-HIDALGO; BEACH, 2005; FIGUEIRAL 

et al., 2007; COCO et al., 2008; BARAN; NALÇACI, 2008), geralmente associada a 

presença do fungo C. albicans (ARENDORF; WALKER, 1987; IACOPINO; 

WATHEN, 1992; WEBB et al., 1998; WILSON, 1998; PIRES et al., 2002; BARBEAU 

et al., 2003, RAMAGE et al., 2004; ZISSIS; YANNIKAKIS; HARRISON, 2006; EMAMI 

et al., 2007; FIGUEIRAL et al., 2007; COCO et al., 2008). O fungo C. albicans é 

encontrado na cavidade bucal de 25 a 50% dos indivíduos saudáveis, incluindo 

adultos e crianças (FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; PIRES et al., 2002; 

EMAMI et al., 2007) e foi associado ao desenvolvimento da ED pela primeira vez, 

em 1936, por Cahn (ARENDORF; WALKER, 1987;  RAMAGE et al., 2004).  

Clinicamente, a ED apresenta-se como uma doença recorrente, que afeta o 

palato de 11 a 67% dos usuários de prótese removível superior.  É mais comum em 

mulheres e indivíduos imunodeficientes, e sua prevalência aumenta com a idade 

(ARENDORF; WALKER, 1987; IACOPINO; WATHEN, 1992; NAGAI; TAKESHITA; 

SAKU, 1992; WEBB et al., 1998; WILSON, 1998; FARAH; ASHMAN; 

CHALLACOMBE, 2000; PIRES et al., 2002; RAMAGE et al., 2004; FIGUEIRAL et al., 

2007). 

A ED frequentemente é assintomática e afeta, na maioria dos casos, o palato 

duro. Pode apresentar-se associada com leucoplasia, glossite romboidal mediana, 

queilite angular, candidose pseudomembranosa aguda e candidose hiperplásica 
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crônica (ARENDORF; WALKER, 1987; NAGAI; TAKESHITA; SAKU, 1992; WEBB et 

al., 1998; FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; FIGUEIRAL et al., 2007). 

Quando presentes, os sinais e sintomas são vermelhidão na mucosa, inchaço, ardor, 

sensação dolorosa, halitose, sabor desagradável e secura na boca (ARENDORF; 

WALKER, 1987; WEBB et al., 1998; RAMAGE et al., 2004; ZISSIS; YANNIKAKIS; 

HARRISON, 2006). 

A ED é uma doença bucal debilitante que pode reduzir drasticamente a 

qualidade de vida de alguns indivíduos. Muitos usuários de próteses removíveis 

desconhecem que têm candidose bucal e isto pode levar a um risco potencial de 

complicações a longo período, principalmente se seu estado imunológico se alterar 

(COCO et al., 2008). 

A classificação clínica da ED é baseada na aparência clínica da mucosa 

inflamada sob a prótese, como por exemplo, a de Newton (1962), que divide a 

doença em três tipos: I, II e III. O tipo I refere-se ao estágio inicial de pontos 

hiperêmicos localizados; o tipo II é o mais comum, apresentando eritema difuso e 

edema nas áreas da mucosa palatal; e o tipo III caracteriza-se por uma reação 

hiperplásica resultando em uma lesão nodular no centro do palato, às vezes 

associada a áreas atróficas, sendo denominada hiperplasia papilar (ARENDORF; 

WALKER, 1987; WEBB et al., 1998; WILSON, 1998; ZISSIS; YANNIKAKIS; 

HARRISON, 2006; EMAMI et al., 2007). 

Embora estudos correntes indiquem que a ED esteja geralmente associada 

com a presença do fungo C. albicans na saliva, na mucosa bucal e/ou na superfície 

interna da prótese removível (ARENDORF; WALKER, 1987; WILSON, 

1998;CUMMING et al., 1990; IACOPINO; WATHEN, 1992; KULAK; ARIKAN; 

KAZAZOGLU, 1997; WEBB et al., 1998; WILSON, 1998; FARAH; ASHMAN; 

CHALLACOMBE, 2000; PIRES et al., 2002; BARBEAU et al., 2003; DAR-ODEH; 

SHEHABI, 2003; RAMAGE et al., 2004; ZISSIS; YANNIKAKIS; HARRISON, 2006; 

EMAMI et al., 2007; FIGUEIRAL et al., 2007; CAMPOS et al., 2008), outros fatores 

também podem predispor seu desenvolvimento como os relacionados ao uso da 

prótese, à microbiota e às condições sistêmicas do hospedeiro. Os fatores 

relacionados à prótese incluem trauma geralmente decorrente de próteses antigas, 

limpeza inadequada, uso noturno, presença de asperezas e microporos na superfície 

acrílica da mesma, além de alterações no pH do biofilme microbiano aderido à 

prótese. A ausência de higiene bucal e da prótese promove um ambiente favorável à 
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proliferação de microrganismos, principalmente entre a mucosa de suporte e a 

própria superfície da prótese (FIGUEIRAL et al., 2007). Outros microrganismos 

como, por exemplo, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, C. 

pseudotropicalis, C. dubliniensis e C. guilliermondi também podem colaborar para a 

patogênese da doença, entretanto o fungo C. albicans é o mais frequentemente 

associado (ARENDORF; WALKER, 1987; IACOPINO; WATHEN, 1992; WILSON, 

1998; FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; PIRES et al., 2002; BARBEAU et 

al., 2003; DAR-ODEH; SHEHABI, 2003; RAMAGE et al., 2004; ZISSIS; 

YANNIKAKIS; HARRISON, 2006; EMAMI et al., 2007; FIGUEIRAL et al., 2007; 

FREITAS et al., 2008). A emergência de outras espécies de Candida tem sido 

associada à sua resistência aos antifúngicos usados comumente (COCO et al., 

2008). 

Os fatores de risco para a instalação da ED relacionados a condições 

sistêmicas do hospedeiro incluem xerostomia, hipersensibilidade ao material 

protético, diabetes (DOROCKA-BOBKOWSKA; BUDTZ-JÖRGENSEN; WLOCH, 

1996) e outras desordens endócrinas (hipoadrenalismo, hipotireoidismo e 

hipoparatireoidismo), alterações imunológicas, uso prolongado de esteróides, 

quimioterapia e radioterapia (GONÇALVES; WRIGHTSON; HENRY, 2008) ou uso 

de drogras psicotrópicas e hipossalivatórias, assim como deficiência nutricional de 

vitamina B12, ácido fólico e ferro (ARENDORF; WALKER, 1987; IACOPINO; 

WATHEN, 1992; WEBB et al., 1998; WILSON, 1998; FARAH; ASHMAN; 

CHALLACOMBE, 2000; PIRES et al., 2002; BARBEAU et al., 2003; DAR-ODEH; 

SHEHABI, 2003; RAMAGE et al., 2004; ZISSIS; YANNIKAKIS; HARRISON, 2006; 

EMAMI et al., 2007; FIGUEIRAL et al., 2007; FREITAS et al., 2008). 

A hiperglicemia decorrente do diabetes pode ser um fator predisponente para 

ED, pois pode proporcionar suporte nutricional ao fungo Candida, além de causar 

uma redução da efetividade da resposta imune, desordens de secreção salivar e 

diminuição local da resistência epitelial (VITKOV et al., 1999; GUGGENHEIMER et 

al., 2000).  

A xerostomia afeta 9 a 57% dos idosos. A saliva lubrifica a cavidade bucal e 

protege contra infecções fúngicas e bacterianas. Além da idade, certas doenças e 

medicamentos aumentam o risco de xerostomia, como os inibidores da enzima 

conversora da angiotensina, os bloqueadores alfa e beta, os analgésicos, os 

anticolinérgicos, os antidepressivos, os antihistamínicos, os antipsicóticos, os 
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ansiolíticos, os bloqueadores do canal de cálcio, os diuréticos, os relaxantes 

musculares e os sedativos. Os pacientes com xerostomia devem ser estimulados a 

beber água e evitar bebidas alcoólicas, comidas e bebidas que podem causar 

xerostomia, cafeinados e açúcar (GONÇALVES; WRIGHTSON; HENRY, 2008). 

A mucosa bucal também é protegida pela imunoglobulina A (IgA) salivar; este 

anticorpo pode ser uma defesa contra candidose inibindo a aderência fúngica às 

células epiteliais. A presença de xerostomia ou disfunção salivar compromete e pode 

reduzir este efeito, contribuindo assim para a invasão epitelial. A diminuição da 

lubrificação salivar durante a mastigação também aumenta o trauma mecânico que 

pode ocasionar a perda de integridade da barreira epitelial e, assim, favorecer a 

invasão por C. albicans (IACOPINO; WATHEN, 1992). Desordens das glândulas 

salivares como a Síndrome de Sjogren também promovem marcantes alterações na 

microflora bucal e xerostomia (OKSALA, 1990). 

A terapia antibiótica de amplo espectro e a corticoterapia podem levar a 

alterações da microbiota bucal e, assim, predispor o aparecimento de infecções 

bucais fúngicas (OKSALA, 1990). 

Radioterapia na região de cabeça e pescoço pode predispor a infecções 

bucais fúngicas; estudos realizados em animais observaram que a irradiação das 

glândulas salivares levou ao aparecimento de distúrbios de excreção de 

imunoglobulinas na saliva, o que pode diminuir a eficiência da defesa imunológica 

humoral contra infecções na cavidade bucal (OKSALA, 1990). 

Baixos níveis sorológicos de vitamina B12 contribuem para a colonização e 

podem facilitar a invasão epitelial por hifas de C. albicans em paciente suscetíveis. 

Tem sido relatado que a vitamina B12 concede maior resistência à infecção por 

Candida, e a deficiência de vitamina B12 e ácido fólico podem subsequentemente 

levar a atrofia da mucosa (DAR-ODEH; SHEHABI, 2003). Já a hipovitaminose A 

pode representar um papel na candidose mucocutânea através de uma possível 

alteração do processo de queratinização. Existem evidências de que a vitamina A é 

necessária para a manutenção da integridade dos tecidos epiteliais, bem como 

influencia a resposta imune, sendo requerida para o funcionamento do sistema 

imune, e tem efeito anti-iflamatório (SHULMAN; RIVERA-HIDALGO; BEACH, 2005). 

Doenças malignas e fármacos quimioterápicos causam defeitos nos 

mecanismos de defesa do hospedeiro, uma vez que acarretam desordens numéricas 

e funcionais dos neutrófilos polimorfonucleares (OKSALA, 1990). 
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1.3 Adesão, penetração e virulência de C. albicans  
 

 

Uma vez na boca, C. albicans encontra diversos locais de adesão como as 

células epiteliais da mucosa, da língua, ou as superfícies dos dentes, das próteses 

fixas e/ou removíveis e de outros microrganismos que já colonizam estas 

superfícies, promovendo ancoragem para hifas e permitindo seu crescimento através 

do tecido epitelial (VITKOV et al., 2002).  

A adesão do fungo C. albicans à superfície de células epiteliais mucosas ou 

superfícies inertes é um evento primário necessário para a sua colonização e 

desenvolvimento da patogênese (BURFORD-MASON; WEBER; WILLOUGHBY, 

1988; NIKAWA et al., 1991). Receptores microbianos presentes nas células de 

determinados grupos sanguíneos representam diferenças fenotípicas que podem 

aumentar à suscetibilidade para a colonização fúngica (BURFORD-MASON; 

WEBER; WILLOUGHBY, 1988;).  Os antígenos dos grupos sanguíneos não estão 

confinados aos eritrócitos apenas, estão presentes em muitas células, incluindo 

células epiteliais mucosas; além disso, estão solúveis na saliva e em outros fluidos 

corpóreos. 

Durante a candidose orofaríngea, o principal alvo é a célula epitelial do 

hospedeiro. Para iniciar a doença, C. albicans deve aderir a células epiteliais da 

mucosa bucal; subseqüentemente, o fungo invade e destrói estas células. De fato, 

em lesões de candidose orofaríngea, a invasão do epitélio bucal superficial é uma 

característica marcante, acompanhada pela destruição e perda destas células 

(FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000). 

A adesão envolve interações entre as células fúngicas e as superfícies do 

hospedeiro (CANNON; CHAFFIN, 2001), sendo promovida por certos componentes 

da parede celular do fungo como manose, receptores C3d, manoproteínas, 

sacarinas e adesinas. O grau de hidrofobicidade e a habilidade de se ligar à 

fibronectina do hospedeiro também têm sido relatados como importantes 

mecanismos utilizados nos estágios iniciais da infecção (AKPAN; MORGAN, 2002). 

A capacidade de transformação de uma forma em outra em diversos nichos, e 

de responder a muitos desafios do hospedeiro faz de C. albicans um patógeno 

versátil e bem adaptado. O dimorfismo representa a habilidade do fungo crescer em 

diferentes formas morfológicas: leveduras e filamentosas (hifas ou pseudohifas). As 
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células epiteliais não podem ser penetradas por leveduras, apenas pelas hifas 

(HOWLETT; SQUIER, 1980; VITKOV et al., 2002). Assim, as hifas são mais 

virulentas e invasivas devido a sua capacidade de aderir ao tecido epitelial e 

penetrar nas células do hospedeiro. A flexibilidade fenotípica, provavelmente, é 

resultado de condições locais sob a prótese, como a baixa pressão de oxigênio, o 

baixo pH, a composição do biofilme da prótese, e o acúmulo de células epiteliais 

descamativas (EMAMI et al., 2007). Isto confere a C. albicans a capacidade de 

expressar vários fatores de virulência ou alterar seu perfil antigênico, capacitando à 

colonização e à adaptação fúngicas em diferentes micronichos, durante a infecção 

(KUMAMOTO; VINCES, 2005a; KUMAMOTO; VINCES, 2005b; EMAMI et al.; 2007; 

JAMS et al., 2007). 

Durante a penetração da epiderme humana pelas hifas de C. albicans, ocorre 

uma deformação dos queratinócitos do hospedeiro (VITKOV et al., 2002), sugerindo 

que a hifa produz uma força mecânica que auxilia a penetração da epiderme. Para 

atravessar a barreira endotelial, C albicans induz sua endocitose via célula 

endotelial; as hifas também são importantes para escapar da internalização, 

destruindo a célula do hospedeiro (KUMAMOTO; VINCES, 2005a). 

A forma filamentosa também é considerada um importante fator de virulência, 

pois os genes que controlam a morfologia das hifas são corregulados por genes que 

codificam outros fatores de virulência como as proteases e adesinas (KUMAMOTO; 

VINCES, 2005a; KUMAMOTO; VINCES, 2005b; PHAN; BELANGER; FILLER, 2005).  

A proteína da parede da hifa 1 (Hwp1) de C. albicans, com similaridades a 

pequenas proteínas ricas em prolina de mamíferos, é um substrato para 

transglutaminases de mamíferos, com as quais liga-se covalentemente e funciona 

como uma importante adesina para a patogênese da candidose (STAAB; 

SUNDSTROM, 1998; STAAB et al., 1999; ROMEO; RACCO; CRISEO, 2006; 

PONNIAH et al., 2007). Estudos in vitro demonstraram a presença de grande 

quantidade de Hwp1 na parede de hifas, e quantidades pequenas ou imperceptíveis 

nas leveduras (NAGLIK et al., 2006). Cepas de C. albicans sem Hwp1 são incapazes 

de formar adesões estáveis com células epiteliais bucais e tem reduzida capacidade 

de causar candidose sistêmica em ratos (STAAB et al., 1999). O complexo hifa e 

células epiteliais bucais em espécimes de candidose pseudombranosa bucal in vivo 

não foi dissociado pelo tratamento com calor ou detergentes (superior a 30 minutos), 



 
 

24 

indicando que adesões estáveis predominam na candidose bucal (STAAB et al., 

1999). 

Um outro fator que contribui para o processo de virulência dos fungos 

patogênicos é a produção de enzimas hidrolíticas (OGRYDZIAK, 1993; IBRAHIM et 

al., 1998). As enzimas hidrolíticas mais importantes produzidas por C. albicans são 

aspartil proteinase (SAP), enzimas fosfolipase B e lípases. Dessas, a proteína Sap, 

codificada pela família de 10 genes SAP, tem sido amplamente estudada como 

chave para a virulência de C. albicans (NAGLIK; CHALLACOMBE; HUBE, 2003). 

A secreção de SAPs por C. albicans contribui para a colonização e a infecção 

de diferentes nichos do hospedeiro através da degradação de barreiras teciduais, 

destruição de moléculas de defesa e digestão de proteínas para obtenção de 

nutrientes (DAR-ODEH; SHEHABI, 2003; NAGLIK; CHALLACOMBE; HUBE, 2003; 

LERMANN; MORSCHHÄUSER, 2008). As SAPs também contribuem para a adesão 

do fungo aos tecidos do hospedeiro (NAGLIK; CHALLACOMBE; HUBE, 2003). 

As SAP 1 e SAP 10 são responsáveis por toda a atividade proteolítica 

extracelular de C. albicans; elas distinguem-se por diferentes valores de pH ótimo, o 

que mostra o sucesso deste fungo como um patógeno oportunista, sobrevivendo e 

causando infecção em diferentes tecidos como superfícies mucosas, pele e órgãos 

internos.  

 

 

1.4 Mecanismos de defesa do hospedeiro na candidose 
 

 

Os mecanismos de defesa do hospedeiro que governam a proteção contra 

infecção por C. albicans são distintos para diferentes tecidos e mucosas, bem como 

para a circulação periférica. Entretanto, pouco se sabe a respeito da resposta 

imunológica sistêmica de pacientes que se apresentam com lesões bucais 

localizadas (VILLAR; DONGARI-BAGTZOGLOU, 2008). Oliveira et al. demonstraram 

que a candidose bucal é capaz de induzir uma resposta imunológica sistêmica 

caracterizada pela produção de TNF-α e IFN-γ. Estas citocinas são importantes para 

a defesa do hospedeiro contra patógenos intracelulares, mas também estão 

implicadas na patogênese da candidose (OLIVEIRA et al., 2007). 
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A imunidade inata por leucócitos polimorfonucleares (PMN) e macrófagos 

determina a proteção contra a candidemia, enquanto a imunidade por células T e 

citocinas protege a mucosa desta infecção (IACOPINO; WATHEN, 1992; STEELE et 

al., 2000; FIDEL JR, 2002). 

A candidose orofaríngea é extremamente comum em indivíduos portadores 

do vírus da imunodeficiência humana (HIV) (LEIGH et al., 2002; VILLAR; DONGARI-

BAGTZOGLOU, 2008), especialmente, quando a quantidade de células CD4+ é 

menor que 200 células por microlitro de sangue, e é associada com um perfil de 

citocinas salivares Th2 (FIDEL JR, 2002; DONGARI-BAGTZOGLOU; FIDEL, 2005). 

Contudo, Leigh et al. relataram que indivíduos HIV negativos, usuários de prótese 

com ou sem ED, demonstraram um perfil misto de citocinas Th1 e Th2 na saliva, 

sugerindo que a expressão local destas citocinas não é associada com a presença 

de ED em indivíduos imunocompetentes. 

Em contraste, a candidose vulvovaginal e a candidemia são mais raras 

durante a AIDS, o que evidência a diversidade e compartimentalização da resposta 

do hospedeiro a Candida (FIDEL JR, 2002; DONGARI-BAGTZOGLOU; FIDEL, 

2005; VILLAR; DONGARI-BAGTZOGLOU, 2008). 

A resposta imunológica localizada é fundamental no controle da ED, 

prevenindo a disseminação de C. albicans. A ativação dos mecanismos protetores 

da imunidade inata e das células efetoras não imunes depende de um adequado 

reconhecimento do patógeno. O rápido reconhecimento dos patógenos é mediado 

pela expressão de receptores de reconhecimento padrão (RRPs) nas células do 

hospedeiro que reconhecem padrões moleculares associados ao patógeno (PMAPs) 

(VILLAR; DONGARI-BAGTZOGLOU, 2008). 

A parede celular de C. albicans contém uma variedade de padrões 

moleculares associados aos PMAPs como glucano, manana, manoproteínas, 

glicoproteínas e outras proteínas, sendo que manana e β (1-3) glucano são 

altamente imunogênicas (SENDIDI et al., 2004; KONDORI; EDEBO; MATTSBY-

BALTZER, 2004; VILLAR; DONGARI-BAGTZOGLOU, 2008). Esta multiplicidade de 

antígenos da parede celular do fungo pode ativar diferentes componentes celulares 

da resposta imune (REISS; STONE; HASENCLEEVER, 1974). Por isso que o 

reconhecimento de C. albicans é um processo complexo que envolve a participação 

de múltiplos RRPs (VILLAR; DONGARI-BAGTZOGLOU, 2008). 
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A ativação de diferentes RRPs em resposta a C. albicans promove um amplo 

número de possibilidades para respostas inflamatórias efetivas. Contudo, a 

contribuição relativa dos PMAPs específicos de C. albicans e seus respectivos 

receptores na ativação de células efetoras, geração de citocinas e modulação da 

resposta imune, permanecem desconhecidos na candidose bucal (VILLAR; 

DONGARI-BAGTZOGLOU, 2008). Ainda, a liberação, a distribuição sistêmica e a 

degradação dos antígenos e dos ácidos nucléicos relacionados à C. albicans, nos 

casos de candidose local, não são totalmente esclarecidos (SENDID et al., 2004).  

Nos casos de candidose sistêmica, o fungo tem a capacidade de circular no 

sangue (KONDORI; EDEBO; MATTSBY-BALTZER, 2004).  Por outro lado, a mera 

presença de candidemia não implica necessariamente em doença disseminada ou 

invasiva, porque um número significante de casos de fungemia pode representar 

apenas uma contaminação transitória do sangue, originária de focos de infecção 

tecidual (ELLIS; SPIVACK, 1967; REBOLI, 1993), o que talvez possa ocorrer nos 

casos de ED, visto que Oliveira et al. 2007 demonstraram que pacientes portadores 

de candidose bucal localizada apresentam uma resposta imune sistêmica com 

produção de citocinas inflamatórias por células sanguíneas. Entretanto, tal 

contaminação sorológica, nos casos de doença fúngica localizada, é hipotética e 

permanece desconhecida.  

A detecção de proteínas fúngicas no sangue tem sido realizada em culturas 

de sangue por meio de métodos envolvendo ELISA e Western Blotting, em pacientes 

com candidemia. Entretanto, técnicas utilizando culturas de sangue apresentam 

baixa sensibilidade nos primeiros estágios da infecção (REBOLI et al., 1993; 

EINSELE et al., 1997; MOREIRA-OLIVEIRA et al., 2005; PITARCH et al., 2006; 

ALAM; MUSTAFA; KHAN, 2007; DOJNOV et al., 2007). Assim sendo, outros testes 

têm sido desenvolvidos, detectando proteínas, metabólitos, DNA e polissacarídeos 

da parede celular, como manana e β (1-3) glucano do fungo C. albicans (EINSELE 

et al., 1997; SENDID et al., 1999; KONDORI; EDEBO; MATTSBY-BALTZER, 2004). 

Uma alternativa estratégica para o diagnóstico sorológico de candidose sistêmica é a 

reação em cadeia da polimerase (PCR), que recentemente tem encontrado 

resultados promissores. Este método é baseado na amplificação de porções 

específicas de sequências de DNA de espécies de Candida (MORACE et al., 1997; 

SENDID et al., 2004). Uma outra forma de diagnóstico é a pesquisa de antígenos no 
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soro como, por exemplo, a manana, já utilizada para diagnóstico nos casos de 

candidose sistêmica (SENDID et al., 2004).  

Existem poucos estudos a respeito da presença de constituintes fúngicos na 

circulação sanguínea de indivíduos com ED (AHMAD et al., 2002), uma forma 

localizada de candidose. Assim, torna-se necessário investigar o fungo C. albicans 

está presente no soro de indivíduos com candidose localizada, o que poderia 

caracterizar o poder de invasão sistêmica do fungo nesta condição local, bem como 

um prévio reconhecimento de antígenos fúngicos por células presentes na circulação 

sanguínea do hospedeiro, o que poderia explicar aspectos específicos da resposta 

imune localizada e sistêmica. 

A elucidação da colonização e da distribuição de C. albicans nas lesões, nas 

superfícies internas das próteses totais superiores e pela circulação sanguínea do 

hospedeiro com ED é necessária para o desenvolvimento de estratégias 

imunologicamente baseadas de prevenção e de tratamento das infecções por C. 

albicans. 
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2 PROPOSIÇÃO 
 

 

Este trabalho teve por objetivo avaliar a presença do fungo Candida albicans 

no palato, na superfície interna das próteses totais superiores e no sangue de 

pacientes com estomatite por dentadura, em dois momentos distintos (com intervalo 

de 7 dias). 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 
 

3.1 Caracterização dos grupos de estudo  
 
 
Os indivíduos foram avaliados e selecionados nas clínicas de graduação e 

pós-graduação da Disciplina de Prótese do Departamento de Prótese da Faculdade 

de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo (FOB – USP). A avaliação 

clínica dos indivíduos teve a supervisão direta do Prof. Dr. Vinícius Carvalho Porto, 

do Departamento de Prótese (FOB – USP). Inicialmente, os pacientes e voluntários 

que participaram da pesquisa responderam a uma anamnese direcionada, na qual 

foram registrados dados sobre as condições gerais de saúde, bem como tempo de 

uso e uso durante a noite da(s) prótese(s), quando for usuário, e dados clínicos 

sobre a cavidade bucal e seus tecidos e, na presença de estomatite por dentadura, 

sua aparência clínica detalhada e sintomatologia (ANEXO 1).  

Os pacientes e voluntários foram ainda informados detalhadamente sobre a 

pesquisa e seus objetivos, enfatizando que seria necessário realizar coleta de 

material biológico do palato, e das amostras de sangue, bem como seriam coletados 

dados sobre sua história médica e dados relacionados com a prótese total superior, 

quando for usuário. As coletas de material biológico e de dados foram realizadas 

após a concordância do paciente, que foi documentada com a assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 2), conforme prevê a resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde. Este projeto de pesquisa teve a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa, em 27 de agosto de 2008 (ANEXO 3). 

Para a realização deste projeto de pesquisa foram excluídos os indivíduos: 1 - 

portadores de doença infecciosa sistêmica, de qualquer natureza, aguda ou crônica, 

com ou sem manifestação bucal; 2 - sofrendo de neoplasias malignas, de natureza 

bucal ou não; 3 - sob qualquer tipo de tratamento quimioterápico ou radioterápico; 4 

- sob tratamento prolongado com antibioticoterapia de amplo espectro ou 

antifúngico; 5 - portadores de doenças hematológicas de qualquer natureza; 6 - sob 

tratamento com antipsicóticos, metais pesados, anticonvulsivantes e cardiotônicos e 

7 - portadores de doenças que envolvam o sistema imunológico, com ou sem 

manifestação bucal. 
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Os indivíduos selecionados foram divididos em três grupos, cada um deles 

totalizando 14 indivíduos: 

1 - Usuários de prótese total superior, apresentando estomatite por dentadura;  

2 - Usuários de prótese total superior, sem qualquer lesão bucal induzida por micro-

organismo; 

3 - Não usuários de próteses removíveis e sem qualquer lesão induzida por micro-

organismo.  

As lesões de estomatite por dentadura foram diagnosticadas clinicamente, de acordo 

com Newton (1962), e por meio de confirmação microbiológica (COCO et al.,2008; 

DAR-ODEH; SHEHABI, 2003; EMAMI et al., 2007; MOSCA et al.,2005). Os 

pacientes com ED, obrigatoriamente, não apresentaram outra lesão bucal induzida 

por micro-organismo ou de característica auto-imune.  

 

 

3.2 Isolamento de Candida da lesão e da prótese total superior, e 
diagnóstico microbiológico  

 
 

Nos pacientes com diagnóstico clínico de ED, objetivando, além do 

isolamento de Candida, a confirmação da presença local de Candida albicans 

(diagnóstico microbiológico), foi coletado material biológico da lesão utilizando-se 

cotonete de algodão estéril, que foi passado sobre o palato e depois transferido para 

tubos de ensaio contendo caldo Sabouraud (Difco, ref. 210950, lot 6094287, Becton 

Dickinson, Le Point de Claix, França) acrescido de 1% de cloranfenicol, 50 mg/L. 

Nos pacientes usuários de prótese total superior, com ou sem a doença, esta 

mesma coleta foi realizada na superfície interna das próteses. Esta mesma coleta foi 

realizada ainda na mucosa do palato dos pacientes dos grupos 2 e 3. 

Os tubos contendo material eram mantidos a 24ºC por 7 dias e, em seguida, 

foi realizada a semeadura por esgotamento em Ágar Sabouraud por 48 horas a 

37ºC. Posteriormente, estes isolados foram semeados em placas de CHROMagar 

(CHROMAgar Candida ref 212961 lot 5346755, Becton Dickinson, Le Point de Claix, 

França), preparadas segundo instruções do fabricante, para a identificação das 

seguintes espécies de Candida: C. albicans (verde), C. tropicalis (azul) e C. krusei 

(cor-de-rosa). Considerando-se a semelhança fenotípica entre as espécies C. 
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albicans e C. dubliniensis, o que faz com que ambas apresentem cor verde no 

CHROMAgar Candida, as colônias verdes foram analisadas ainda por PCR, através 

de método modificado de Shin et al., para a confirmação microbiológica das 

espécies de Candida albicans. 

 

 

3.2.1 Confirmação microbiológica das espécies de C. albicans e C.       

dubliniensis através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 
 
 
3.2.1.1 Extração de DNA  
 
 
Após a realização do teste microbiológico, as colônias verdes foram mantidas 

em PBS (tampão fosfato-salino), a temperatura ambiente até a extração do DNA. A 

extração foi realizada através de três lavagens dos fungos a 10.000 x g, durante 5 

minutos a 4ºC. Em seguida, o precipitado foi ressuspenso em 100µL de água estéril 

e 100µL de InstaGene (InstaGene Matrix, cat #732-6030, Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, California, EUA) e incubada a 56ºC por 30 minutos. Após isto, as amostras 

foram fervidas, durante 10 minutos, e centrifugadas a 10.000 x g, durante 5 minutos 

a 4ºC (SAKAI et al., 2007). Uma amostra de 170µL do sobrenadante foi armazenada 

para posterior amplificação através da PCR.  

 

 

3.2.1.2 Reação em cadeia da Polimerase (PCR) 
 
 
Os produtos da extração do DNA foram utilizados como moldes para a 

amplificação por PCR. Todas as reações foram realizadas num volume total de 25µl, 

em tubos de microcentrífuga de 0,5mL, com os seguintes reagentes: 5µL de DNA, 

0,2mM de cada um dos desoxirribonucleotídeos, 0,4µM de cada primer, 2,5 U de 

Taq DNA polymerase (Promega, WI, EUA) e 1,5mM de cloreto de magnésio (MgCl2). 

O processo de ciclagem térmica consistiu em uma desnaturação a 94°C por 5 

minutos, seguida por 40 ciclos de desnaturação a 94°C por 5 minutos, anelamento a 
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50°C por 1 minuto e extensão a 72°C por 10 minutos, seguida por uma extensão 

final a 72°C por 10 minutos em um termociclador (Progene – Techne Cambridge 

Reino Unido). 

A seqüência dos primers utilizados para a PCR foi 5’-

GTTTTTGCAACTTCTCTTTGTA–3’ e 5’-ACAGTTGTATCATGTTCAGT–3’, cujo 

tamanho antecipado dos produtos de amplificação contém 1180 pares de base (pb) 

para C. albicans e 930pb para C. dubliniensis. Este par de primer codifica o DNA da 

proteína da parede da hifa 1 (Hwp1), requerida para a virulência na candidose 

sistêmica (ROMEO et al., 2006). 

Para cada PCR, foi realizada uma reação para o par de primes utilizados, 

substituindo-se o molde de DNA extraído previamente pela mesma quantidade de 

água estéril, com a finalidade de se checar possíveis contaminações dos primers 

(controle negativo). O controle positivo foi obtido a partir de um isolamento de C. 

albicans ATCC 10231 submetido aos mesmos processos de extração de DNA e da 

PCR. 

 

 

3.2.1.3 Detecção dos produtos amplificados 
 
 
Os produtos da PCR foram analisados por meio de eletroforese horizontal em 

gel de agarose a 1,5%. Para o preparo do gel, foram utilizados 50mL de solução 

tamponada composta por Trisma base, ácido bórico e EDTA (TBE 1x), 1,0g de 

agarose e brometo de etídio (0.5 µg/mL). Montou-se, então, o sistema de 

eletroforese horizontal (Loccus biotecnologia, São Paulo, SP, Brasil), no qual se 

despejou a mistura e adicionaram-se os pentes. Após a geleificação 

(aproximadamente 30 minutos), os pentes foram retirados e o gel foi coberto com 

tampão para eletroforese (TBE 1x).  

 Em seguida, iniciou-se o carreamento com gel com uma alíquota de 10µL de 

cada amostra submetida à PCR. O peso molecular dos produtos da PCR foi 

determinado pela comparação com um marcador de peso molecular de 100 pb 

(Ladder Invitrogen 100pb), colocado na extremidade esquerda do gel. A eletroforese 

foi realizada com a aplicação de corrente de 110 volts, durante 45 minutos.  
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Após a eletroforese, o gel de agarose foi colocado sobre um transluminador 

ultravioleta (T 2202, Sigma Chemical Company, ST. Louis, MO, USA), realizando-se 

a fotodocumentação para registro da presença de produtos amplificados de 

tamanhos antecipados. 

 
 

3.3 Avaliação sanguínea  
 

 
Inicialmente, foram obtidos 8mL de sangue venoso dos pacientes, com o 

auxílio de tubos a vácuo (4,0mL) ou seringa descartável estéril. A coleta foi realizada 

por profissional habilitado, em dois períodos diferentes, com intervalo de 

aproximadamente 7 dias, e o sangue dos doadores foi obtido das veias braquiais. O 

sangue coletado foi também avaliado quanto à sorotipagem e níveis glicêmicos em 

jejum e glicosilado, fatores estes relacionados com a predisposição a ED. 

As amostras foram coletadas em tubos a vácuo contendo diferentes 

anticoagulantes. As amostras destinadas a avaliação por meio da PCR e aquelas 

destinadas a sorotipagem foram coletadas em tubos contendo K2 EDTA 7,2mg (BD 

Vacutainer- BD Franklin Lakes NJ, EUA), segundo orientações do fabricante 

(Fresenius HemoCare Brasil Ltda). Para as amostras destinadas à quantificação da 

hemoglobina glicosilada, utilizou-se o kit comercial HEMOGLOBINA A1c, seguindo 

orientações do fabricante (Labtest Diagnostica S.A.). 

 As amostras destinadas à determinação do nível glicêmico em jejum foram 

coletadas em tubos contendo NaF 6,0mg e Na2EDTA 12,0mg (BD Vacutainer- BD 

Franklin Lakes NJ, EUA), segundo orientações do fabricante do kit comercial 

GLICOSE PAP Liquiform (Labtest Diagnostica S.A.). 

 

 

3.3.1 Presença de C. albicans  
 

 

Para a detecção de ácido desoxirribonucléico específico de C. albicans, foi 

utilizada a técnica da PCR para a amplificação do gene Hwp1 que codifica a 

proteína específica da parede da hifa de C. albicans. 
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3.3.1.1 Extração de DNA  
 

 

A extração do DNA das amostras de sangue foi realizada através de um 

método de ruptura mecânica descrito por Shin et al., adaptado às condições de 

trabalho e ao material disponível. Para isso, 300µL de sangue de cada paciente foi 

adicionado a 800µL da solução tampão TXTE (10 mM Tris, 1 mM EDTA [pH 8.0], 1% 

Triton X-100), em um tubo de 1,5mL estéril. Em seguida, a mistura foi incubada por 

10 minutos a temperatura ambiente. Após a lise, os fragmentos celulares foram 

separados dos fragmentos de Candida por centrifugação a 10.000 x g por 8 minutos. 

Na seqüência, foram efetuadas três lavagens, por centrifugação, com 1mL de TXTE. 

O precipitado contendo fragmentos de Candida foi ressuspenso em 200µL de 

InstaGene (InstaGene Matrix, cat #732-6030, Bio-Rad Laboratories, Hercules, 

California, EUA) e incubado a 56 ºC por 30 minutos. Após isto, as amostras foram 

fervidas durante 10 minutos e centrifugadas a 10.000 x g, durante 3 minutos a 4ºC, e 

170µL do sobrenadante foi armazenado a -80ºC para amplificação por PCR. 

Os produtos da extração de DNA serviram como moldes para a amplificação 

por PCR. A metodologia e material empregado foram os mesmos descritos 

previamente (itens 3.2.1.2 & 3.2.1.3), para a PCR de material genômico extraído de 

culturas microbiológicas e detecção dos produtos amplificados. 

Foi realizada uma reação de PCR para o par de primes utilizados, 

substituindo-se o molde de DNA extraído previamente pela mesma quantidade de 

água estéril, com a finalidade de se checar possíveis contaminações dos primers 

(controle negativo). Para obtenção de um controle positivo, preparou-se um 

isolamento de C. albicans ATCC 10231 que foi adicionado a sangue coletado de 

indivíduo saudável, submetido aos mesmos processos de extração de DNA e da 

PCR. 
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3.3.2 Tipagem sanguínea  
 
 
Uma vez que foi realizada a coleta de sangue dos indivíduos, este material foi 

ainda submetido à avaliação de tipagem sanguínea e nível glicêmico, mesmo não 

constituindo um dos objetivos do presente trabalho. 

Os grupos sanguíneos ABO foram definidos pelo método de hemaglutinação 

direta utilizando-se os anticorpos monoclonais murinos (Soroclone®- Fresenius 

HemoCare Brasil Ltda) Anti-A, Anti-B, Anti-AB e Anti-D (anti-Rh). O Soro de Coombs 

BSA® (Anti-gama globulina humana - Fresenius HemoCare Brasil Ltda) foi utilizado 

para a confirmação da ausência de antígenos Rh, quando necessário, de acordo 

com as instruções do fabricante. 

 
 
3.3.3 Glicemia em jejum 
 
 
As amostras de sangue foram obtidas após jejum de, no mínimo, 8 horas. 

Como as amostras eram tratadas com antiglicolítico fluoretado e, assim, a 

concentração de glicose permanecia estável por até 8 horas, os testes foram 

realizados neste intervalo de tempo após a coleta, utilizando-se o kit comercial 

GLICOSE PAP Liquiform (Labtest Diagnostica S.A.) e o aparelho LabMax-240 

(Labtest Diagnostica S.A), alocado no Laboratório de Patologia Clínica do Hospital 

de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC). Todos os testes foram 

realizados em duplicata e de acordo com as instruções do fabricante, sendo que o 

nível glicêmico foi expresso em mg/dl. 

 

 

3.3.4 Glicemia Glicosilada 
 
 
Uma pequena quantidade da amostra de sangue coletada com EDTA foi 

congelada a -80ºC para posterior quantificação da hemoglobina glicosilada. Este 

procedimento foi realizado com o kit comercial HEMOGLOBINA A1c (Labtest 
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Diagnostica S.A.), utilizando-se o aparelho LabMax-240 – (Labtest Diagnostica S.A). 

As amostras de sangue e os controles foram preparados e analisados em duplicata 

de acordo com as instruções do fabricante, e os valores esperados para indivíduos 

não diabéticos foram de 4 a 6%. 

Os testes de nível glicêmico foram realizados pelo biólogo e técnico em 

enfermagem Narcizo Almeida Vieira, do Hospital de Reabilitação de Anomalias 

Craniofaciais. 

 
 

3.4 Análise estatística 
 
 
Para análise dos dados, a presença de Candida no sangue dos indivíduos 

seria considerada positiva se o fungo estivesse presente em pelo menos uma das 

amostras submetidas à PCR em duplicata. Realizou-se, então, uma análise 

descritiva de todos os dados obtidos e os resultados foram avaliados pelo teste do 

qui-quadrado (x2), com o intuito de se verificar possíveis associações entre a 

presença do fungo no sangue e a patologia estudada. As demais variáveis nominais 

(gênero, espécies de Candida na lesão e na superfície interna das próteses totais 

superiores, tipo de sangue, diabetes, vício de fumar e classificação clínica da lesão) 

também foram analisadas através do teste do qui-quadrado (x2), para a 

determinação de diferenças entre os grupos. Se a probabilidade do teste anterior 

fosse menor que 0,05%, o teste de Tukey seria aplicado. 

As variáveis numéricas dos diferentes grupos foram avaliadas através de 

Análise de Variância (Anova). A significância estatística foi estabelecida em 5%. 
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4 RESULTADOS  
 
 

4.1 Aspectos demográficos e clínicos da amostragem 
 
 
Os resultados mostram que a maioria dos pacientes do grupo 1 pertenciam ao 

gênero feminino (85,71%), com idade média de 64,5 anos (45 a 83 anos). Não foi 

possível constatar alguma relação positiva entre o vício de fumar e a ED, pois 

apenas 21,43% dos pacientes (3 em 14) deste grupo relataram ser fumantes. A 

idade média da prótese total superior (PTS) foi de 20,2 anos, sendo que a maioria 

delas estava em uso há mais de 10 anos (9 em 14 pacientes). De acordo com a 

classificação de Newton (1962), a maioria dos pacientes deste grupo (50%) 

apresentou ED tipo II, seguida do tipo I (35,71%) e do tipo III (14,29%) (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Características demográficas, tipo sanguíneo, níveis de glicemia, tempo de uso da prótese    
total superior e classificação clínica (Newton 1962) da lesão dos indivíduos usuários de 
prótese total superior com estomatite por dentadura (grupo 1) 

Paciente Gênero Idade 
(anos) 

Tipo de 
sangue 

Glicemia 
em jejum 

Hemoglobina 
glicada 

Vício 
de 

fumar 

Idade 
da 

prótese 

Classificação 
clínica (Tipo) 

1 F 83 A- 100 7,9 _ 30 anos II 

2 F 78 A+ 120 6,3 _ 18 meses I 

3 F 74 A+ 109 6,8 _ 15 anos I 

4 F 61 O+ 91 5,7 _ 28 anos I 

5 F 68 O+ 93 5,9 _ 3 anos I 

6 F 64 O+ 91 6,2 _ 3 anos II 

7 F 57 O+ 97 6,1 Sim 4 meses II 

8 F 76 O+ 101 6,7 _ 54 anos II 

9 M 64 A+ 80 6,0 _ 26 anos III 

10 F 54 AB- 109 6,6 Sim 30 anos II 

11 F 66 O+ 116 6,1 _ 4 anos II 

12 F 45 AB+ 99 6,0 _ 18 anos I 

13 F 52 O+ 79 6,0 _ 33 anos II 

14 M 61 O+ _ 12,4 Sim 37 anos III 

 

 

No grupo 2 (pacientes usuários de PTS sem estomatite por dentadura), 

64,29% dos pacientes pertenciam ao gênero feminino, com idade média de 61,7 

anos (47 a 76 anos). Apenas 28,57% dos pacientes deste grupo relataram vício de 

fumar. A idade média da PTS foi de 19,62 anos; a maioria dos pacientes usavam 

suas próteses há mais de 10 anos (10 em 14 pacientes); sendo que destes, 7 faziam 

uso da mesma prótese há mais de 20 anos (Tabela 2).   
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Tabela 2 - Características demográficas, tipo sanguíneo, níveis de glicemia e tempo de uso da 
prótese total superior dos indivíduos usuários de prótese total superior sem estomatite 
por dentadura (grupo 2) 

Paciente Gênero Idade 
(anos) 

Tipo de 
sangue 

Glicemia 
em jejum 

Hemoglobina 
glicada 

Vício 
de 

fumar 

Idade da 
prótese 

2 M 52 A+ 110 6,1 - 15 anos 

2 F 51 AB+ 76 5,8 - 35 anos 

3 F 67 B+ 96 5,7 - 30 anos 

4 M 69 O+ 93 6,1 - 26 anos 

5 F 50 A+ 104 6,7 Sim 30 anos 

6 F 70 O+ 108 5,6 - 9 meses 

7 F 76 A+ 92 6,3 - 28 anos 

8 M 69 O+ 84 5,8 - 19 anos 

9 F 66 A+ 89 5,6 - 18 anos 

10 F 47 O+ 106 6,3 - 25 anos 

11 F 67 O+ 95 5,9 - 3 anos 

12 M 65 O+ 79 5,6 Sim 35 anos 

13 F 50 B+ 100 6,7 Sim 5 anos 

14 M 65 O+ 96 6,1 Sim 5 anos 

 

 

Com relação aos pacientes do grupo 3 (pacientes não usuários de PTS), 

71,43% pertenciam ao gênero feminino, com idade média de 32,8 anos (19 a 56 

anos). Apenas um indivíduo relatou ser fumante (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Características demográficas, tipo sanguíneo e níveis de glicemia dos indivíduos não 
usuários de prótese total superior (grupo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 Análise microbiológica das espécies de Candida através de                         

CHROMagar Candida (isolamento de Candida) 
 
 
C. albicans foi a espécie mais comumente isolada da superfície interna da 

PTS dos pacientes do grupo 1 (42,86%), sendo que duas destas culturas foram 

mistas com C. krusei. Neste grupo, 35,71% dos pacientes apresentaram C. tropicalis 

nas próteses, sendo que em um dos casos esta espécie estava associada a C. 

krusei. Isoladamente, C. krusei estava presente nas próteses de 21,43% dos 

pacientes do grupo 1. Na lesão, C. albicans também foi a espécie mais comumente 

identificada nos pacientes deste grupo (50%), sendo que três destas culturas 

estavam associadas a C. krusei. As espécies tropicalis e krusei também foram 

Paciente Gênero Idade 
(anos) 

Tipo de 
sangue 

Glicemia 
em jejum 

Hemoglobina 
glicada 

Vício 
de 

fumar 
1 F 22 A+ 85 5,4 - 

2 F 24 O+ 98 5,5 - 

3 F 34 O+ 97 5,2 - 

4 F 47 A+ 294 10,0 - 

5 F 30 O+ 94 5,4 - 

6 M 26 O+ 89 5,1 - 

7 F 19 B+ 97 5,5 - 

8 M 25 A+ 96 5,5 - 

9 F 37 A+ 90 6,0 - 

10 M 51 O+ 125 5,5 - 

11 F 37 A+ 103 5,6 Sim 

12 F 56 O+ 99 5,6 - 

13 F 26 AB+ 90 5,3 - 

14 M 26 O+ 98 5,7 - 
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isoladas da lesão de 35,71% e 14,29%, respectivamente, dos pacientes do grupo 1 

(Quadro 1). 

 

 
Quadro 1 - Número de indivíduos, dos diferentes grupos de estudo (usuários de prótese total superior 

com ED – grupo 1 - e sem ED – grupo 2 - e não usuários de prótese total superior – 
grupo 3), apresentando as diferentes espécies de Candida, de forma isolada ou mista, a 
partir de material biológico obtido da superfície interna da prótese total superior e da 
mucosa palatal, semeado em CHROMagar Candida 

Prótese total superior Palato Espécie(s) de Candida 
Grupo 1  Grupo 2  Grupo 1  Grupo 2  Grupo 3  

albicans 4 5 4 5 4 
tropicalis 4 3 5 2 - 

krusei 3 1 2 2 - 
albicans + krusei 2 - 3 - - 
tropicalis + krusei 1 1 - - - 

Ausência de crescimento - 4 - 5 10 
Total=14 Total=14 Total=14 Total=14 Total=14 

 

 

No grupo 2, a espécie mais frequentemente encontrada na superfície interna 

das PTS destes pacientes foi C. albicans (35,71%), seguida de C. tropicalis 

(28,57%), sendo que uma das culturas foi mista com C. krusei. Apenas um paciente 

deste grupo apresentou C. krusei, de forma isolada, em sua prótese. Neste grupo, 

alguns pacientes (28,57%) não apresentaram nenhuma espécie de Candida na 

superfície interna de suas próteses. Já no palato destes pacientes, a espécie mais 

frequentemente encontrada também foi C. albicans (35,71%), seguida de C. 

tropicalis (14,29%) e C. krusei (14,29%), não sendo observada associação de 

espécies. Em 35,71% dos pacientes, não se encontrou nenhuma espécie de 

Candida na mucosa palatal (Quadro 1); vale ressaltar que foi notada a presença de 

C. krusei na prótese de um destes pacientes. 

No grupo 3, quatro pacientes (28,57%) apresentaram C. albicans no palato; 

os demais pacientes tiveram culturas negativas para fungos (Quadro 1). Todas as 

colônias verdes foram confirmadas, posteriormente, como C. albicans através da 

PCR. 

Por meio do teste do qui-quadrado, não houve diferença estatisticamente 

significante (p> 0,05) entre os diferentes grupos quanto a detecção da espécie C. 

albicans, tanto na PTS quanto no palato. A presença do fungo Candida foi mais 
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frequente (p≤ 0,05) no grupo 1 quando comparado com os outros grupos, indicando 

a forte relação entre este fungo e a ED. 

A análise microbiológica das espécies de Candida, semeadas em 

CHROMagar Candida, da superfície interna das PTS e da mucosa palatal, dos 

indivíduos dos diferentes grupos, também está representada nos Gráficos 1 e 2. 

 

 

Gráfico 1 - Número percentual de indivíduos, usuários de prótese total superior com (grupo 1) e sem 
estomatite por dentadura (grupo 2),  apresentando as diferentes  espécies  de Candida, 
de forma isolada ou mista, ou ausência de crescimento fúngico, a partir de material 
biológico obtido da superfície interna das próteses totais superiores, semeado em 
CHROMagar Candida 

 

 

 

Gráfico 2 - Número percentual de indivíduos, dos diferentes grupos de estudo (usuários de prótese 
total superior com – grupo 1 - e sem estomatite por dentadura – grupo 2 - e não usuários 
de prótese total superior - grupo 3), apresentando as diferentes espécies de Candida, de 
forma isolada ou mista, ou ausência de crescimento fúngico, a partir de material 
biológico obtido da mucosa palatal, semeado em CHROMagar Candida 
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930 pb 
1180 pb 

1 

4.2.1 Análise genotípica das espécies C. albicans e C. dubliniensis a 
partir das colônias verdes cultivadas em CHROMagar Candida 

 
 
Todas as culturas verdes dos pacientes foram identificadas como C. albicans 

através da PCR (inclusive as culturas de C. albicans associada à outra espécie). 

Apenas uma paciente do grupo 1 apresentou concomitantemente as espécies C. 

albicans e C. dubliniensis, tanto nas colônias fúngicas obtidas a partir da mucosa 

palatal quanto da superfície interna da PTS (Figura 1 e Quadros 2, 3 e 4).    

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Gel de agarose corado com brometo de etídio dos produtos da PCR para detecção de C. 
albicans a partir das colônias verdes cultivadas em CHROMagar Candida,  obtidas das 
superfícies internas das próteses totais superiores e da lesão em palato de 4 indivíduos 
com estomatite por dentadura. Coluna 1, marcador de peso molecular de 100pb; colunas 
2-8, presença de Candida albicans (1180pb); colunas 4 e 5, presença de Candida 
dubliniensis (930pb); coluna 9, controle negativo da reação (água); coluna 10, controle 
positivo da reação (isolamento de Candida albicans ATCC 10231) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 5 2 8 10 1 3 4 6 7 
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Quadro 2 - Espécies de Candida (C.), isoladas ou mistas, crescidas em CHROMagar Candida, a 
partir de material biológico obtido da superfície interna da prótese total superior e da 
mucosa palatal dos indivíduos com estomatite por dentadura (grupo 1). O quadro 
apresenta também a análise genotípica das espécies C. albicans e C. dubliniensis a 
partir das colônias verdes crescidas em CHROMagar Candida 

Avaliação genotípica (PCR) Espécie(s) de Candida 
Prótese total superior Palato 

 
Paciente 

Prótese total 
superior 

Palato C. albicans C.dubliniensis C.albicans C.dubliniensis 

1 albicans albicans + - + - 
2 albicans +krusei albicans + krusei + + + + 
3 albicans albicans + - + - 
4 krusei albicans + krusei - - + - 
5 albicans albicans + - + - 
6 tropicalis tropicalis - - - - 
7 krusei krusei - - - - 
8 albicans albicans + - + - 
9 tropicalis tropicalis - - - - 

10 tropicalis tropicalis - - - - 
11 tropicalis +krusei tropicalis - - - - 
12 tropicalis tropicalis - - - - 
13 albicans + krusei albicans + krusei + - + - 
14 krusei krusei - - - - 

+ presença da espécie de fungo 
- ausência da espécie de fungo 
 
 
 
 
 
Quadro 3 - Espécies de Candida (C.), isoladas ou mistas, crescidas em CHROMagar Candida, a 

partir de material biológico obtido da superfície interna da prótese total superior e da 
mucosa palatal dos indivíduos usuários de próteses totais superiores, porém sem 
estomatite por dentadura (grupo 2). O quadro apresenta também a análise genotípica 
das espécies C. albicans e C. dubliniensis a partir das colônias verdes crescidas em 
CHROMagar Candida 

Avaliação genotípica (PCR) Espécie(s) de Candida 
Prótese total superior Palato 

 
Paciente 

Prótese total 
superior 

Palato C. albicans C. dubliniensis C. albicans C. dubliniensis 

1 - - - - - - 
2 albicans albicans + - + - 
3 krusei krusei - - - - 
4 - tropicalis - - - - 
5 albicans albicans + - + - 
6 - - - - - - 
7 albicans albicans + - + - 
8 tropicalis tropicalis - - - - 
9 tropicalis tropicalis - - - - 

10 albicans albicans + - + - 
11 albicans albicans + - + - 
12 krusei tropicalis +krusei - - - - 
13 - - - - - - 
14 - - - - - - 

 + presença da espécie de fungo 
 - ausência da espécie de fungo 
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Quadro 4 - Espécies de Candida (C.), isoladas ou mistas, crescidas em CHROMagar Candida, a 
partir de material biológico obtido da mucosa palatal dos indivíduos não usuários de 
prótese total superior (grupo 3). O quadro apresenta também a análise genotípica das 
espécies C. albicans e C. dubliniensis a partir das colônias verdes crescidas em 
CHROMagar Candida 

 

               
        + presença da espécie de fungo 

                                           - ausência da espécie de fungo 
 

 
4.3 Avaliação sanguínea 
 
 
4.3.1 Presença da proteína Hwp1  

 
 

Baseando-se nesta metodologia molecular, nossos resultados demonstraram 

que nem os usuários de PTS, independentemente da presença de ED, nem os 

voluntários não usuários apresentaram C. albicans no sangue, em nenhuma das 

coletas da amostra (Figura 2).  

 

 

 

 

 

  

Avaliação genotípica (PCR)  
Espécie(s) de 

Candida Palato 

 
Paciente 

Palato C. albicans C. dubliniensis 
1 - - - 
2 - - - 
3 - - - 
4 - - - 
5 - - - 
6 - - - 
7 - - - 
8 - - - 
9 albicans + - 

10 albicans + - 
11 - - - 
12 albicans + - 
13 albicans + - 
14 - - - 
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Figura 2 - Gel de agarose corado com brometo de etídio dos produtos da PCR para detecção de C. 

albicans no sangue periférico, obtido de 7 indivíduos com estomatite por dentadura. 
Coluna 1, marcador de peso molecular de 100pb; colunas 2-8, ausência de Candida 
albicans (1180pb); coluna 9, controle positivo da reação (isolamento de Candida albicans 
ATCC 10231 adicionado a sangue coletado de indivíduo saudável); coluna 10, controle 
negativo da reação (água) 

 

 

4.3.2 Tipagem sanguínea e nível glicêmico 
 
 
O tipo sanguíneo mais frequentemente encontrado nos pacientes do grupo 1 

foi O+ (57,15%), seguido de A+ (21,43%), A- (7,14%), AB+ (7,14%) e AB- (7,14%). 

No grupo 2, o tipo O+ (50%) e o tipo A+ (28,57%) também foram os mais frequentes, 

seguido de B+ (14,29%) e AB+ (7,14%). No grupo 3, o tipo O+ (50%) foi o mais 

prevalente, seguido de A+ (35,72%), B+ (7,14%) e AB+ (7,14%). Nenhuma 

correlação positiva foi encontrada entre o tipo sanguíneo e a presença de ED.  

Apenas 2 pacientes do grupo 1 apresentaram nível glicêmico em jejum maior 

que 110, sendo que 9 pacientes (64,28%) eram diabéticos apresentando uma 

quantidade de glicemia glicosilada maior que 6%. Já no grupo 2, nenhum paciente 

apresentou nível de glicemia em jejum maior que 110. Contudo, 50% destes 

pacientes apresentaram uma quantidade de glicemia glicosilada maior que 6%, 

sendo portando identificados como diabéticos. O grupo 3 apresentou 14,28% dos 

pacientes com nível glicêmico em jejum maior que 110. Apenas 1 paciente era 

diabético, apresentando uma quantidade de glicemia glicosilada maior que 6%.  

Estes dados também estão apresentados nas tabelas 1, 2 e 3. 

A análise estatística apresentou diferença significante (p≤ 0,005) entre os 

grupos 1 e 3 em relação a ocorrência do diabetes, visto que um número maior de 

pacientes do grupo 1 apresentaram diabetes em comparação àqueles do grupo 3. 

Portanto, nossos resultados revelaram uma relação positiva entre a presença de ED 

e a ocorrência do diabetes. 

600pb 

1180 pb 

1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 
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5 DISCUSSÃO 
 
 

A estomatite por dentadura é um processo inflamatório localizado, que 

acomete a mucosa subjacente a uma prótese total ou parcial removível, 

(ARENDORF; WALKER, 1987; WILSON, 1998; RAMAGE et al., 2004; SHULMAN; 

RIVERA-HIDALGO; BEACH, 2005; FIGUEIRAL et al., 2007; COCO et al., 2008; 

BARAN; NALÇACI, 2008), e geralmente está associada a presença do fungo C. 

albicans no epitélio da mucosa palatina (CUMMING et al., 1990; KULAK; ARIKAN; 

KAZAZOGLU, 1997; WILSON, 1998; FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; 

FIGUEIRAL et al., 2007; CAMPOS et al., 2008; COCO et al., 2008), bem como no 

material resinoso das próteses (ARENDORF; WALKER, 1987; WILSON, 1998; 

FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; BARBEAU et al., 2003; DAR-ODEH; 

SHEHABI, 2003; RAMAGE et al., 2004; EMAMI et al., 2007; FIGUEIRAL et al., 2007; 

CAMPOS et al., 2008; COCO et al., 2008). 
Uma característica interessante das infecções fúngicas com invasão tecidual 

é que algumas progridem para a infecção sistêmica enquanto outras permanecem 

localizadas. A princípio, a progressão é uma função decorrente do grau de 

imunocomprometimento do hospedeiro e dos fatores de virulência produzidos pelo 

fungo. Embora se tenha o conhecimento das respostas imunológicas do hospedeiro 

frente às primeiras etapas da infecção por Candida (DONGARI-BAGTZOGLOU; 

FIDEL, 2005), pouco se sabe a respeito das alterações imunológicas sistêmicas 

frente às infecções localizadas (OLIVEIRA et al., 2007), bem como da quantidade de 

componentes fúngicos de Candida no sangue de pacientes com ED, levando ou 

significando a disseminação da doença. 

Existem evidências de que bactérias ou parte delas podem circular no sangue 

de indivíduos sadios (GRANFORS et al., 1998; NIKKARI et al., 2001). De fato, sabe-

se que culturas positivas para bacteremia ocorrem após a escovação dos dentes nos 

casos de doença periodontal (BERGER et al., 1974). A presença de DNA bacteriano 

na circulação sanguínea tem importantes implicações para a vigilância e 

desenvolvimento do sistema imunológico, e para um possível papel, ainda não 

caracterizado, da bactéria na doença sistêmica idiopática (NIKKARI et al., 2001). 

Embora os estudos de Nikkari et al. tenham sugerido que o sangue periférico de 

pessoas sadias contém DNA bacteriano, os autores não puderam concluir se este 
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DNA provinha da pele, do sangue ou de ambos, evidenciando assim a necessidade 

de se determinar a composição de DNA bacteriano no sangue de indivíduos 

saudáveis. 

Alterações sistêmicas, nos casos de infecções fúngicas localizadas, têm sido 

relatadas, sugerindo que estes microrganismos conseguem atravessar as barreiras 

epiteliais e imunológicas locais ativando mecanismos diversos de defesa 

(MOREIRA-OLIVEIRA et al., 2005). Nestes casos, seria possível detectar tais 

microrganismos no sangue destes pacientes, visto que por meio de técnicas de PCR 

fungos foram observados no sangue periférico de pacientes com candidemia e com 

suspeita de candidose invasiva (EINSELE et al., 1997; AHMAD et al., 2002; ALAM; 

MUSTAFA; KHAN, 2007).  

Assim sendo, interessou-nos especular se este fungo também não estaria 

presente no sangue de pacientes com ED, logicamente em quantidades inferiores 

àquelas demonstradas em pacientes com candidemia, as quais mesmo não tendo 

valor prognóstico, poderiam evidenciar a presença ou invasão de fungos no sangue 

de pacientes com doença localizada e explicar aspectos específicos da resposta 

imunológica nestes pacientes.  

Desta forma, este estudo procurou, através da PCR, avaliar a presença do 

fungo C. albicans no sangue de pacientes com ED e sua relação com a 

apresentação clínica da doença. Além disso, a fim de se verificar uma possível 

contaminação sanguínea transitória, os pacientes foram reavaliados após um 

período médio de 7 dias.  

A técnica da PCR tem sido utilizada para o diagnóstico de casos de 

candidemia, em substituição às técnicas que utilizam culturas de sangue, as quais 

apresentam baixa sensibilidade (REBOLI, 1993; EINSELE et al., 1997; MOREIRA-

OLIVEIRA et al., 2005; PITARCH et al., 2006; ALAM; MUSTAFA; KHAN, 2007; 

DOJNOV et al., 2007). A PCR é uma técnica relativamente simples, tem a 

capacidade de detectar infecções causadas por mais de um tipo de fungo e de 

identificar as espécies fúngicas presentes (EINSELE et al., 1997; AHMAD et al., 

2002). Múltiplas cópias do gene alvo aumentam a sensibilidade da detecção da 

infecção fúngica (NIKKARI et al. 2001). Assim sendo, a PCR pode ser utilizada para 

detectar e caracterizar patógenos microbianos e organismos comensais no sangue 

de indivíduos saudáveis ou não. Sua limitação está na utilização de uma quantidade 

muito pequena de sangue do paciente, que poderia não incluir o material genético 
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caso este esteja em baixa concentração. Assim, em nosso trabalho todas as reações 

da PCR foram realizadas em duplicatas, e os indivíduos seriam considerados 

positivos para fungemia se o material genético estivesse presente em pelo menos 

uma das duas coletas analisadas. 

Baseando-se nesta metodologia, nenhum dos pacientes analisados em nosso 

estudo apresentou o fragmento de DNA responsável pela codificação da proteína 

Hwp1 de C. albicans no sangue, em nenhuma das coletas. 

A não detecção de DNA de C. albicans no sangue dos pacientes com ED 

permite-nos predizer a eficácia de mecanismos imunológicos locais e sistêmicos 

capazes de impedir a distribuição sistêmica ou de eliminar estes antígenos. 

Entretanto, não podemos descartar a possibilidade que a penetração destes fungos 

na corrente sanguínea não resulta em quantidade suficiente para sua evidenciação 

através da técnica de PCR. Embora tendo avaliado apenas um total de 10 pacientes, 

Ahmad et al. também obtiveram resultados negativos quanto à presença de DNA 

fúngico em pacientes com candidose vaginal e candidose bucal, sugerindo a 

ausência de quantidades detectáveis de DNA fúngico nestes pacientes. 

Talvez, a combinação de outras técnicas para detecção de Candida como 

aquelas para pesquisa de metabólitos, de proteínas como manana, de 

polissacarídeos como β(1-3) glucano, a partir do sangue periférico de pacientes com 

ED aumente a possibilidade de detecção nos casos de candidemia. Um exemplo é a 

detecção de β(1-3) glucano, um marcador fungo-específico, encontrado em 

quantidades ≥ 60pg/mL em pacientes com infecção fúngica invasiva (ALAM; 

MUSTAFA; KHAN, 2007). Até mesmo a utilização da técnica da PCR em tempo real, 

como utilizado por Nikkari et al. para a identificação de DNA de bactérias no sangue 

de indivíduos saudáveis, pode apresentar maior capacidade para a identificação de 

menores quantidades de DNA fúngico no sangue periférico de pacientes com ED. 

Embora revelando a provável ausência de disseminação do fungo C. albicans 

nos indivíduos usuários de PTS, com ou sem ED, nosso estudo demonstrou que 

este fungo foi a espécie mais comumente isolada da superfície interna da PTS e do 

palato destes indivíduos. A associação entre a ocorrência de ED e a presença de C. 

albicans na prótese e/ou na mucosa palatal destes indivíduos tem sido bem 

documentada (ARENDORF; WALKER, 1987; WILSON, 1998;CUMMING et al., 1990; 

IACOPINO; WATHEN, 1992; KULAK; ARIKAN; KAZAZOGLU, 1997; WEBB et al., 

1998; WILSON, 1998; FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; BARBEAU et al., 
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2003; DAR-ODEH; SHEHABI, 2003; RAMAGE et al., 2004; ZISSIS; YANNIKAKIS; 

HARRISON, 2006; EMAMI et al., 2007; FIGUEIRAL et al., 2007; CAMPOS et al., 

2008). 

Nossos resultados também apresentaram correlação significativa entre os 

pacientes com ED e a presença de fungo do gênero Candida, tanto na superfície 

interna da prótese total superior como na mucosa palatal, corroborando Figueiral et 

al. Considerando os usuários de PTS com ED, a espécie C. albicans pôde ser 

observada em associação com a espécie C. krusei, tanto na prótese quanto no 

palato. De forma concordante, Pereira-Cenci et al. relataram que mais de uma 

espécie de Candida pode simultaneamente colonizar a mucosa palatal de indivíduos 

acometidos ou não por infecção fúngica. A importância da interação entre espécies 

de Candida na formação do biofilme já foi demonstrada in vitro (THEIN; 

SAMARANAYAKE; SAMARANAYAKE, 2007); contudo, novos estudos são 

necessários para o entendimento do papel de espécies não albicans tanto na ED 

quanto na microflora bucal em condições fisiológicas. 

A observação das espécies de Candida em nosso estudo corrobora outros, 

nos quais as espécies não albicans mais comumente encontradas são C. 

dubliniensis, C. krusei e C. tropicalis (MOSCA et al., 2005). Existem trabalhos que 

sugerem que as infecções mistas podem estar associadas a sintomas mais severos 

ou ser mais difíceis de tratar (DONGARI-BAGTZOGLOU; FIDEL JR, 2005). 

Baseando-se no fato de que as espécies de Candida variam em seu perfil de 

suscetibilidade antifúngica (AHMAD et al., 2002; ALAM; MUSTAFA; KHAN, 2007; 

COCO et al., 2008), C. krusei é problemática pela sua resistência quase universal 

aos derivados azólicos, podendo também ter reduzida sensibilidade a outras 

alternativas terapêuticas. Da mesma forma, C. tropicalis comumente resiste ao 

cetoconazol (RIBEIRO et al., 2004). Assim, a detecção de culturas mistas, sobre a 

superfície interna das PTS ou sobre a lesão de ED, pode ser útil para a 

determinação da terapia antifúngica adequada, quando necessário.  

A detecção de colônias mistas, em nosso trabalho, foi possível graças a 

utilização de CHROMagar Candida, meio seletivo que permite a rápida identificação 

de espécies de Candida em amostras clínicas, através da cor e da morfologia das 

colônias (ODDS; BERNAERTS, 1994; PFALLER; HOUSTON; COFFMANN S, 1996; 

SIVAKUMAR et al., 2009). Porém, considerando os aspectos fenotípicos similares 

entre C. albicans e C. dubliniensis (SULLIVAN; COLEMAN, 1998; EGGIMANN; 
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GARBINO; PITTET, 2003; RIBEIRO et al., 2004; MOSCA et al., 2005; CHAVASCO 

et al., 2006), métodos mais específicos são necessários para a diferenciação 

genotípica destas espécies, como a PCR (SULLIVAN; COLEMAN, 1998; MOSCA et 

al., 2005; CHAVASCO et al., 2006;  MARCOS-ARIAS et al., 2009). Embora, o 

CHROMagar Candida seja um meio diferencial, esta diferenciação não é verificada 

entre as espécies anteriormente citadas, pois ambas exibem colônias verdes. Por 

isso, este estudo utilizou a técnica descrita por Romeo et al., adaptada às condições 

de trabalho e aos materiais disponíveis para este estudo, baseada na amplificação 

do gene que codifica a proteína Hwp1, cujo tamanho antecipado do produto de 

amplificação contém 1180pb para C. albicans e 930pb para C. dubliniensis. No 

presente trabalho, todas as colônias verdes demonstraram a presença de C. 

albicans, por meio desta metodologia, confirmando o diagnóstico clínico de ED, 

segundo Coco et al., Dar-Odeh et al., Emami et al. e Mosca et al., bem como o 

isolamento da espécie fúngica.  Apenas uma paciente apresentou C. albicans e C. 

dubliniensis simultaneamente, tanto na mucosa palatal quanto na superfície interna 

da prótese. Vale ressaltar que esta paciente era diabética, de acordo com nossa 

avaliação sanguínea do nível glicêmico. 

Alguns autores relataram que C. dubliniensis pode ser isolada da cavidade 

bucal de indivíduos saudáveis (GUTIÉRREZ et al., 2002; MOSCA et al. 2005), de 

indivíduos com ED (COLEMAN; SULLIVAN; MOSSMAN, 1997) e de diabéticos, 

sendo que neste último caso, verificaram-se níveis elevados de C. dubliniensis 

(WILLIS et al., 2001). Contudo, C. dubliniensis também esteve implicada em casos 

de candidose superficial e disseminada em pacientes com e sem HIV (GUTIÉRREZ 

et al., 2002; CHAVASCO et al., 2006). A importância clínica de C. dubliniensis requer 

investigações futuras a respeito de sua epidemiologia e fatores de virulência 

(MOSCA et al. 2005). Tais estudos deverão facilitar o desenvolvimento de novas 

técnicas para sua identificação.  

 No presente trabalho, a avaliação dos nossos pacientes usuários de prótese 

total superior permitiu ainda verificar que embora a maioria fossem do gênero 

feminino, com idade média de 61,7 anos, e usavam suas próteses há mais de 10 

anos, não se observou correlação estatisticamente significante (p≤ 0,005) entre 

estas variáveis e a ocorrência da ED, de forma semelhante a outros estudos com 

relação à idade (CUMMING et al., 1990), ao gênero (SHULMAN; RIVERA-

HIDALGO; BEACH, 2005) e aos anos de uso da PT (BARBEAU et al., 2003). Por 
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outro lado, os resultados deste estudo contrariam aqueles que verificaram uma 

associação entre a ocorrência da doença e o gênero feminino (ARENDORF; 

WALKER, 1987; WILSON, 1998; PIRES et al., 2002), considerando possíveis 

alterações hormonais ou deficiência de ferro, frequentemente encontrada nas 

mulheres (FIGUEIRAL et al., 2007). Com relação ao fumo, os relatos também são 

divergentes, demonstrando (CUMMING et al., 1990; BARBEAU et al., 2003) ou não 

(SHULMAN; RIVERA-HIDALGO; BEACH, 2005; EMAMI et al., 2007) associação 

com a ED. Embora o tabaco contenha fatores prejudiciais a Candida, sabe-se que o 

fumo causa alterações na mucosa que facilitam a colonização e subsequente  

infecção fúngica (OLIVER; SHILLITOE, 1984; CUMMING et al., 1990). 

De acordo com a classificação de Newton, a maioria dos pacientes 

apresentou ED tipo II (50%), embora alguns trabalhos (PIRES et al., 2002; 

FIGUEIRAL et al., 2007) relatem maior ocorrência do tipo I. Esta variabilidade entre 

diferentes investigadores pode ser parcialmente explicada pela subjetividade da 

classificação, sendo necessária a padronização de uma nova classificação com 

índices mais objetivos, para a realização e a comparação com futuros estudos. 

 Um fator de risco que pode afetar a colonização por Candida é o diabetes 

(BARBEAU et al., 2003). Nosso trabalho permitiu verificar uma correlação positiva 

entre esta doença e a ED, corroborando Shulman et al. que afirmaram que 

indivíduos com glicemia glicosilada maior que 9% tiveram alta prevalência de ED. 

Alterações na mucosa bucal, causadas pelo diabetes, como a inflamação dos 

tecidos e a maior reabsorção óssea sob a base da dentadura (SHIRAI et al., 1998; 

MARUO et al., 1999), facilitam a colonização e a infecção fúngicas. As células 

epiteliais do palato de usuários de PTS com diabetes insulino-independente 

abrigaram mais células fúngicas do que as células de não diabéticos (DOROCKA-

BOBKOWSKA; BUDTZ-JÖRGENSEN; WLOCH, 1996). O diabetes causa 

aberrações no sistema imunológico, como a diminuição da opsonização e da 

atividade quimiotática de neutrófilos e monócitos, contribuindo para o aumento da 

suscetibilidade a infecções fúngicas (GUGGENHEIMER et al., 2000; SOYSA; 

SAMARANAYAKE; ELLEPOLA, 2005). A diminuição da fagocitose, da morte 

intracelular, da atividade bactericida e da quimiotaxia tem sido associada ao pobre 

controle do diabetes. Esses neutrófilos deficientes estão aumentados em pacientes 

com diabetes e candidose bucal. A hiperglicemia também pode contribuir para o 

risco de candidose bucal pelo elevado nível de glicose salivar, que favorece o 
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crescimento de Candida (GUGGENHEIMER et al., 2000; SOYSA; 

SAMARANAYAKE; ELLEPOLA, 2005) e também pode inativar imunoglobulinas 

antifúngicas na saliva. Contudo, o diabetes não parece ser um risco substancial para 

a disseminação da infecção (GUGGENHEIMER et al., 2000). Correlações entre os 

grupos sanguíneos e a vulnerabilidade a infecções micóticas, incluindo a infecção 

bucal por C. albicans, tem sido documentadas. Estudos sugerem que, em sujeitos 

saudáveis, o grupo sanguíneo O é de alto risco para a infecção e o transporte de C. 

albicans (BURFORD-MASON; WEBER; WILLOUGHBY, 1988; NIKAWA et al., 1991). 

Porém, a verificação de que a maioria dos nossos pacientes, de todos os grupos, 

pertence ao grupo sanguíneo O+ não permitiu esta correlação, já que a maioria da 

população brasileira apresenta este tipo sanguíneo (NOVARETTI; DORLHIAC-

LLACER; CHAMONE, 2000). 

 Em resumo, nosso trabalho demonstrou uma forte relação entre a 

ocorrência da ED e a presença de fungos do gênero Candida, em especial da 

espécie albicans, na superfície interna da prótese total superior e na lesão destes 

pacientes. Além disso, constatou-se que os pacientes com diagnóstico clínico e 

microbiológico de ED não apresentaram distribuição sanguínea de C. albicans. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Com base na metodologia empregada e no que foi exposto e discutido nos 

capítulos anteriores deste trabalho, pôde-se concluir que: 

 

 Os pacientes com diagnóstico clínico e microbiológico de estomatite 

por dentadura não apresentaram distribuição sanguínea de Candida 

albicans; 

 

 Os indivíduos não portadores de estomatite por dentadura, embora 

com Candida albicans na superfície interna das próteses totais 

superiores e na mucosa palatal, também não apresentaram distribuição 

sanguínea de Candida albicans; 

 

 A estomatite por dentadura tem forte relação com a presença de 

fungos do gênero Candida, principalmente da espécie albicans, na 

lesão e na superfície interna das próteses totais superiores. 
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                           ANEXO 1 
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Faculdade de Odontologia de Bauru 

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP – CEP 17012-901 
         PABX: (0XX14) 3235-8000 / FAX: (0XX14) 3223-4679 

ANAMNESE 

Nome:  
Data de Nascimento:    Idade:    Gênero: 
Naturalidade:    Estado:                Nacionalidade: 
Ocupação:     Estado civil: 
Endereço residencial: 
Bairro:      Cidade:   Estado: 
Tel:    Tel recado:    Falar com/ 
Endereço Profissional:      Tel: 
Bairro:     Cidade:        Estado: 

 
1. Utiliza dentadura? 
2. Há quantos anos utiliza dentadura? 
3. Faz uso de alguma medicação? 
4. Há quanto tempo usa esta medicação? 
5. Terminou algum tratamento recentemente? O que você tinha? 
6. Visita o médico com freqüência? Por quê? 
7. Está com alguma doença? Qual? 
8. Tem diabetes? 
9. Já fez alguma cirurgia? De que natureza? 
10. Sangrou muito? 
11. A ferida da cirurgia demorou para cicatrizar? 
12. O (a) Sr. (a) se sente muito cansado com freqüência, mesmo sem ter se esforçado fisicamente? 
13. Sente dores no corpo? 
14. O (a) Sr. (a) sente náuseas e / ou vomita com freqüência? 
15. Tem sentido redução ou perda de apetite? Com que freqüência? 
16. Houve perda de peso ultimamente? 
17. Notou o aparecimento de algum inchaço no corpo? Onde? Por quê? 
18. Faz uso de bebida alcoólica?  
19. O (a) Sr. (a) fuma? Quanto? Há quanto tempo? 
20. Apresenta algum sangramento espontâneo?  
21. Teve diarréia recentemente? Por quê? 
 
Exame clínico oral: 
 
 
 
Descrição clínica da lesão: 
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                               ANEXO 2 
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Faculdade de Odontologia de Bauru 

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP – CEP 17012-901 
         PABX: (0XX14) 3235-8000 / FAX: (0XX14) 3223-4679 

CARTA DE INFORMAÇÃO 

A nossa pesquisa tem o objetivo de avaliar a presença de constituintes genéticos e protéicos 
específicos do fungo Candida albicans no sangue de pacientes com estomatite por dentadura. Assim, 
necessitaremos de amostras de sangue de voluntários usuários de dentadura ou não, sofrendo de 
estomatite ou não. Os riscos e o desconforto da coleta de sangue são mínimos e de total 
responsabilidade da pesquisadora responsável pelo projeto. A coleta de sangue é a mesma que se 
realiza em laboratório de análise, sendo muito segura, e será feita em uma sessão. Esta pesquisa 
pretende esclarecer aspectos microbiológicos e patológicos da estomatite por dentadura, para 
aprimorar o diagnóstico e o tratamento dessa doença, proporcionando saúde bucal para todos. 

Informamos ainda que a partir da amostra de sangue obtida serão realizados exames de 
glicemia para descartar a possibilidade de diabetes. Os resultados serão disponibilizados para o seu 
conhecimento. 

Qualquer dúvida é só procurar a aluna Carine Ervolino de Oliveira, no Departamento de 
Estomatologia, Disciplina de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia de Bauru FOB- 
Universidade de São Paulo, ou pelo telefone (14) 3235-8251. Caso mude de idéia e não queira mais 
participar da pesquisa, esclareço que o tratamento odontológico oferecido pela FOB ocorrerá da 
mesma maneira, sem qualquer prejuízo. 

“Caso o sujeito da pesquisa queira apresentar reclamações em relação a sua participação na 
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, da FOB-
USP, localizado no endereço Al. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 (sala no prédio da biblioteca, FOB-
USP) ou pelo telefone (14) 3235-8356”. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a) _________________ 
___________________________________________________________, portador da cédula de 
identidade ______________________, após leitura minuciosa da CARTA DE INFORMAÇÃO AO 
SUJEITO DA PESQUISA, devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, 
ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a 
respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
concordando em participar da pesquisa proposta. 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer momento 
retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e 
ciente de que todas as informações prestadas tornaram-se confidenciais e guardadas por força de sigilo 
profissional (Art. 9o do Código de Ética Odontológica). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

Bauru-SP, ________ de ______________________ de                     . 

_____________________________                          _____________________________ 

          Assinatura do Sujeito da Pesquisa                                   Assinatura do Pesquisador Responsável 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 




	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	SUMÁRIO
	1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA
	2 PROPOSIÇÃO
	3 CASUÍSTICA E MÉTODOS
	4 RESULTADOS
	5 DISCUSSÃO
	6 CONCLUSÕES
	7 REFERÊNCIAS
	ANEXOS



