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RESUMO 
 
 

Apesar das leveduras do gênero Candida serem frequentemente comensais humanos, isoladas de 

diferentes sítios orais, incluindo língua, mucosa jugal, mucosa palatal e região subgengival, existem 

algumas propriedades ligadas a Candida spp., comumente denominadas fatores de virulência, que 

lhes conferem a capacidade de produzir doença. Candidíase bucal é uma das principais 

manifestações orais citadas na literatura em relação aos pacientes transplantados renais. O objetivo 

deste estudo foi realizar identificação e avaliar os fatores de virulência de leveduras isoladas da 

cavidade bucal de receptores de transplante renal que são acompanhados no Hospital Universitário 

Onofre Lopes, na cidade do Natal – RN. Foram utilizadas 70 leveduras do gênero Candida isoladas 

de 111 receptores de transplante renal. A identificação dos isolados foi realizada através das provas 

de formação de tubo germinativo, caldo hipertônico, tolerância à temperatura de 42ºC, análise da 

micromorfologia e perfil bioquímico das leveduras. Observamos elevado índice de isolamento de 

leveduras na cavidade bucal dos receptores de transplante renal (63,1%), havendo predomínio de C. 

albicans. Candidíase bucal foi diagnosticada em 14,4% dos transplantados. Avaliou-se o potencial de 

virulência das leveduras através da formação de biofilme pelo método de aderência a microplaca de 

poliestireno, redução do XTT, habilidade de aderência a corpos de prova de resina acrílica e a células 

epiteliais bucais, bem como atividade de proteinase. A maioria dos isolados foi capaz de produzir 

biofilme pelo método de aderência ao poliestireno, determinada através de leitura em 

espectrofotômetro. Todos os isolados de Candida spp. permaneceram viáveis durante a formação do 

biofilme pelo método da redução do XTT. A contagem do número de UFC aderidas ao corpo de prova 

demonstrou alta capacidade de aderência de C. parapsilosis. Os isolados de C. albicans 

apresentaram maior mediana de adesão à célula epitelial bucal humana do que os isolados de C. 

não-C. albicans, contudo essa diferença não foi estatisticamente significativa. C. dubliniensis 

apresentou baixa capacidade de aderência ao plástico e células epiteliais e formação do biofilme. 

Observamos atividade proteolítica em todos os isolados pesquisados, inclusive o isolado de C. 

dubliniensis, e associação estatisticamente significativa entre a produção de proteinase e a presença 

de candidíase bucal. Estudos relacionados à candidíase bucal em receptores de transplante renal 

limitam-se à investigação de aspectos clínicos e epidemiológicos, não havendo dados concernentes a 

fatores de virulência. Ressaltamos a importância da realização de estudos relacionados aos fatores 

de virulência de leveduras isoladas nessa população, a fim de que se aprofunde o conhecimento dos 

aspectos microbiológicos da candidíase bucal. 

 

 

Palavras-chave: Candida, fatores de virulência, candidíase bucal, transplantado renal.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

Despite Candida species are often human commensals isolated from various oral sites such as: 

tongue, cheek and palatal mucosa plus subgingival region, there are some properties linked to the 

organism commonly known as virulence factors which confer them the ability to produce disease. Oral 

candidiasis is one of the main oral manifestations reported in literature related to kidney transplant 

patients. The objectives of the present study were to identify and investigate virulence factors of 

yeasts isolated from the oral cavity of kidney transplant recipients admitted at the Hospital 

Universitário Onofre Lopes, in Natal – RN. Seventy Candida species isolated from 111 kidney 

transplant recipients were investigated in this study. Identification of the isolates was performed by 

using the evidence of germ tube formation, hypertonic broth, tolerance to grow at 42°C, 

micromorphology and biochemical profiles. We observed a high rate of isolation of yeasts from the 

oral cavity of kidney transplant recipients (63.1%) being C. albicans was the most prevalent species. 

Oral candidiasis was diagnosed in 14.4% of transplant recipients. We evaluated virulence properties 

of the isolates regarding to: biofilm formation on polystyrene microplates as well as XTT reduction, 

adherence to acrylic resin and human buccal epithelial cells and proteinase activity. Most isolates 

were able to form biofilm by the method of adhesion to polystyrene. All isolates of Candida spp. 

remained viable during biofilm formation when analyzed by the method of XTT reduction. The number 

of CFU attached to the acrylic resin suggested high adherence for C. parapsilosis. C. albicans isolates 

showed higher median adherence to human buccal epithelial cells than non-C. albicans Candida 

isolates. Nevertheless, this difference was not statistically significant. C. dubliniensis showed low 

ability to adhere to plastic and epithelial cells and biofilm formation. Proteolytic activity was observed 

for all the isolates investigated, including the unique isolate of C. dubliniensis. There was a statistically 

significant association between proteinase production and the presence of oral candidiasis. Studies 

related to oral candidiasis in renal transplant recipients are limited to clinical and epidemiological data, 

but investigations concerning Candida spp. virulence factor for this group of individuals are still scarce. 

We emphasize the importance of studies related to virulence factors of yeasts isolated from this 

population to contribute to the knowledge of microbiological aspects of oral candidiasis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O transplante de rim constitui a terapia de escolha aplicada no tratamento de 

pacientes com insuficiência renal crônica. Uma das dificuldades desse procedimento 

cirúrgico compreende a possibilidade de rejeição do enxerto e o desafio de se 

encontrar um equilíbrio nos esquemas de imunossupressão medicamentosa, de 

forma que estes não sejam excessivos, a ponto de produzir infecções oportunistas, 

nem tão pouco leves o suficiente para permitir a rejeição (CARVALHO; FIGUEIRA; 

MELO, 2003). Em decorrência dessa imunossupressão crônica que influencia os 

mecanismos de defesa do paciente, há um aumento da susceptibilidade a diversas 

infecções oportunistas, sejam elas de origem viral, bacteriana ou fúngica. 

Uma das principais manifestações orais citadas na literatura em relação aos 

pacientes transplantados renais mantidos sob terapia imunossupressora é a 

candidíase bucal (DE LA ROSA-GARCÍA et al., 2005; KING et al., 1994; SILVA; 

FIGUEIREDO, 1998). 

Os fungos constituem uma parte da microbiota oral, da qual a maior 

proporção é formada por leveduras do gênero Candida (PARK; YAACOB, 1994). 

Mais de duzentas espécies do gênero Candida já foram descritas, mas somente 

10% estão relacionadas a doenças nos seres humanos (EGGIMANN; GARBINO; 

PITTET, 2003). Várias espécies já foram isoladas da cavidade bucal e oito delas 

são reconhecidas como principais agentes de processos patológicos: C. albicans, C. 

tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei, C. dubliniensis, C. kefyr, C. glabrata e C. 

guilliermondii (CANNON et al., 1995). 

C. albicans é a espécie predominante na cavidade bucal de indivíduos 

saudáveis, constituindo de 60 a 90% do total de isolados, seguido por C. tropicalis e 

C. glabrata (SOUSTRE et al., 2004). 

Embora Candida spp. possam ser encontradas em aproximadamente  30 a 

60% dos indivíduos saudáveis como um organismo comensal, não causando danos 

aparentes nem induzindo inflamação nos tecidos adjacentes, são capazes de 

causar infecção na presença de condições predisponentes do hospedeiro, tais como 

doenças sistêmicas que cursam com imunodepressão, uso de agentes 

imunossupressores e citostáticos (AL-ABEID et al., 2004; LYON; RESENDE, 2006).  
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A capacidade de Candida spp. de aderir, infectar e causar doença, em 

conjunto, é definido como potencial de virulência ou patogenicidade. Os fatores de 

virulência são determinados geneticamente, porém expressos pelos 

microorganismos quando submetidos a certas condições (TAMURA et al., 2007). 

Capacidade de aderência a células epiteliais humanas e biomateriais plásticos 

(formação de biofilme), morfogênese e produção de enzimas extracelulares 

(proteinases e fosfolipases) constituem os principais fatores de virulência das 

leveduras (AL-ABEID et al., 2004; NIKAWA et al., 2006). 

A patogenicidade de Candida spp. está relacionada à aderência e 

multiplicação nas superfícies mucosas, com formação de tubo germinativo e 

filamentação no caso de C. albicans. A adesão do microorganismo à superfície da 

mucosa oral do hospedeiro é um pré-requisito para o estabelecimento da infecção 

(LYON; RESENDE, 2006; OKSUZ et al., 2007; SAMARANAYAKE; MACFARLANE, 

1982). Além disso, a produção de enzimas hidrolíticas, principalmente fosfolipases e 

proteinases, também pode levar a danos teciduais e desencadeamento de resposta 

inflamatória nos tecidos adjacentes (OKSUZ et al., 2007).   

Considerando que os receptores de transplante renal apresentam 

imunodepressão medicamentosa, sendo, portanto, alvos de infecções bucais 

oportunistas, o diagnóstico adequado é de fundamental importância, sendo 

necessário definir a etiologia da lesão e a avaliação do microorganismo quanto a 

sua patogenicidade.  

Portanto, o objetivo do presente estudo foi determinar os fatores de virulência 

de leveduras isoladas da cavidade bucal de pacientes transplantados renais que 

são acompanhados no Hospital Universitário Onofre Lopes, na cidade do Natal – 

RN. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1 Candidíase bucal 

 

  O termo candidíase tem conotação genérica, sendo utilizado para denominar 

a constelação de doenças causadas por C. albicans, assim como por outras 

espécies de leveduras relacionadas. Durante muito tempo, acreditava-se que 

apenas C. albicans era capaz de causar doença no homem; hoje, no entanto, sabe-

se que, em grande maioria, as leveduras são capazes, em condições especiais do 

hospedeiro, de causar diversos tipos de quadro clínico (OLIVEIRA et al., 2007). 

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

ambiente como na microbiota normal do homem (SCHERMA et al., 2004), podendo 

estar presente em solo e água, quando os mesmos são contaminados por dejetos 

humanos ou animais (CANNON; CHAFFIN, 2001). Animais domésticos, uma 

variedade de mamíferos selvagens e pássaros também têm sido imputados como 

reservatórios desse microorganismo. No homem, C. albicans tem como habitat a 

mucosa digestiva e, por contigüidade, a mucosa vaginal (SIDRIM; ROCHA, 2004).  

 A partir de observações sobre a variação individual e populacional quanto à 

prevalência de Candida spp. e do fato de que nem todos os indivíduos possuem 

essas leveduras na boca, Kleinegger e colaboradores (1996) concluíram que, 

possivelmente, barreiras naturais existentes nas superfícies mucosas e nos fluidos 

orgânicos, impedem a colonização nos indivíduos não portadores.  

 O espectro das candidíases é bastante extenso, indo desde manifestações 

menores, como a colonização de mucosas, incluindo candidíases cutâneas 

(onicomicose e intertrigo) até quadros sistêmicos, como a invasão de vários órgãos. 

As mucosas mais frequentemente envolvidas, em quadros de candidíase, são as da 

boca, vagina e esôfago (KARKOWSKA-KULETA; RAPALA-KOZIK; KOZIK, 2009).  

 A cavidade bucal apresenta uma série de ambientes ecológicos diferentes, 

cada um deles apropriado para a colonização por microorganismos diversos. 

Quando ocorre ruptura do equilíbrio biológico, geralmente resultante de fatores 

predisponentes (patológicos, fisiológicos, imunológicos ou mecânicos), há um 

aumento na multiplicação e/ou invasão de leveduras nos tecidos, instalando-se 

então a infecção (SCHERMA et al., 2004). 
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 Em indivíduos imunologicamente saudáveis, os mecanismos de defesa do 

hospedeiro são suficientes para prevenir infecções por Candida (THOMPSON III et 

al., 2010). A saúde bucal é dependente da integridade da mucosa. A presença de 

microbiota bucal estabelecida nas superfícies bucais também é importante, pois 

inibe a colonização de Candida como resultado da competição por nutrientes ou 

possivelmente bloqueando receptores da superfície das células epiteliais. Fatores 

não imunológicos, como a contínua descamação das células epiteliais, podem 

limitar a aderência do fungo e a consequente infecção (CHALLACOMBE, 1994). 

 A candidíase bucal, descrita por Hipócrates no século V a.C., compreende 

três variantes clínicas: candidíase aguda, com suas formas pseudomembranosa e 

atrófica; candidíase crônica, subdividida em formas atrófica e hiperplásica e 

candidíase mucocutânea. A candidíase pseudomembranosa aguda constitui, por 

excelência, a apresentação clássica, onde são observadas placas esbranquiçadas, 

que, ao serem removidas, expõem área eritematosa e, por vezes, sangrante. A 

forma atrófica aguda caracteriza-se pela presença de eritema e dor em queimação, 

ao passo que a candidíase atrófica crônica, apresenta-se sob a forma de mucosite 

eritematosa, algumas vezes assintomática, em indivíduos portadores de prótese 

dentária. A queilite angular associa-se freqüentemente a essa forma clínica. A 

variante hiperplásica crônica está relacionada com o tabagismo e não raro é 

acompanhada por atipia epitelial ou degeneração maligna do tecido. A candidíase 

mucocutânea, forma exuberante, marcada pela presença de lesões multifocais, 

associa-se com alguma forma de imunodeficiência celular e de fagócitos (AKPAN; 

MORGAN, 2002). 

 As leveduras do gênero Candida colonizam como agentes comensais a 

cavidade bucal de cerca de 20% a 75% da população adulta sem evidência de 

infecção (AL-ABEID et al., 2004), contudo, em determinadas circunstâncias, 

principalmente em populações de hospedeiro comprometido, como pacientes com 

HIV/AIDS e transplantados, pode causar infecções oportunistas que vão desde a 

infecção superficial da membrana mucosa a infecções sistêmicas (JIN et al., 2004). 

 C. albicans é a espécie mais frequentemente associada com lesões orais, 

mas outras espécies menos virulentas como C. glabrata, C. tropicalis, C. 

parapsilosis, C. krusei e C. dubliniensis também têm sido isoladas da saliva de 

pessoas com ou sem candidíase bucal (OLIVEIRA et al., 2007).  



21 

 

 A candidíase bucal é uma infecção oportunista comumente vista nos 

receptores de transplante renal (DE LA ROSA-GARCÍA et al., 2005). Sua 

prevalência varia de 9,4% a 46,7% (AL-MOHAYA et al., 2002, 2009; GÜLEÇ et al., 

2003; KING et al., 1994; DE LA ROSA-GARCÍA et al., 2005; TYRZYK et al., 2004), 

sendo a forma eritematosa mais frequente. A colonização por Candida spp. varia de 

30,9% a 74,1% (AHMADIEH et al., 2010; AL-MOHAYA; DARWAZEH; ALKHUDAIR, 

2002; BADIEE et al., 2005; DONGARI-BAGTZOGLOU et al., 2009; SPOLIDORIO et 

al., 2006) nessa população, sendo sugerido que medicamentos imunossupressores 

aumentam a predisposição à colonização fúngica oral (SPOLIDORIO et al., 2006). 

Em um estudo realizado em 102 transplantados renais, Güleç e 

colaboradores (2003) encontraram que candidíase bucal representou 25,5% do total 

das lesões fúngicas, sendo C. albicans o principal agente responsável. De la Rosa-

García e colaboradores (2005), em um estudo realizado em 90 transplantados 

renais, encontraram candidíase bucal em dezessete (18,7%) pacientes. Em um 

estudo realizado em 58 receptores de transplante renal, foi observada colonização 

fúngica oral em 43 (74,1%) pacientes e 9 (15,5%) mostraram evidências 

microbiológicas e clínicas de candidíase bucal (AL-MOHAYA; DARWAZEH; AL-

KHUDAI, 2002). 

 

 

2.2 Transplante renal 
 

 Transplante é a transferência de células, tecidos ou órgãos vivos de um 

doador a um receptor com a intenção de manter a integridade funcional do material 

transplantado neste último. Seu grande fator limitante é a rejeição, sendo 

fundamental o uso de medicamentos imunossupressores para o controle desse fator 

(BRASIL, 2002).  

 A Política Nacional de Transplantes de órgãos e tecidos está fundamentada 

na Legislação (Lei nº 9.434/1997 e Lei nº 10.211/2001), tendo como diretrizes a 

gratuidade da doação, a beneficência em relação aos receptores e não maleficência 

em relação aos doadores vivos. A legislação estabelece também garantias e direitos 

aos pacientes que necessitam destes procedimentos e regula toda a rede 

assistencial através de autorizações e re-autorizações de funcionamento de equipes 

e instituições (BRASIL, 2010).  
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O Ministério da Saúde publicou através da Secretaria de Assistência à Saúde 

a Portaria SAS nº 221, de 2 de abril de 2002 (BRASIL, 2002), que  aprova o 

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETIZES TERAPÊUTICAS – TRANSPLANTADOS 

RENAIS – DROGAS IMUNOSSUPRESSORAS, o qual   contém as situações de uso 

dos imunossupressores,  critérios de diagnóstico das diversas condições clínicas, 

esquema terapêutico preconizado, critérios de alteração do esquema 

imunossupressor e mecanismos de acompanhamento e avaliação deste tratamento. 

Este protocolo é de caráter nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na regulação da dispensação dos 

medicamentos nele previstos.  

São considerados e disponibilizados como imunossupressores no tratamento 

dos receptores de transplante renal no Brasil os seguintes medicamentos: 

Ciclosporina, Azatioprina, Tacrolimus, Micofenolato de mofetila, Micofenolato de 

sódio, Sirolimus, Everolimo, Anticorpo Monoclonal Murino Anti-CD3 (OKT3), 

Basiliximab, Daclizumab, Globulina Antilinfocitária, Globulina Antitimocitária, 

Metilprednisolona e Prednisona. É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu 

responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso dos 

medicamentos preconizados na imunossupressão em transplantados renais, o que 

deve ser formalizado por meio da assinatura do respectivo Termo de Consentimento 

Informado conforme  modelo constante do Protocolo (BRASIL, 2002). 

O tratamento imunossupressor ideal deveria promover a aceitação do enxerto 

sem interferir nas outras ações do sistema imunológico, tais como a defesa contra 

as infecções e a vigilância anticâncer. Apesar dos avanços, ainda não se alcançou 

esse estágio. Assim, o tratamento imunossupressor busca, em primeiro lugar, 

prevenir o desencadeamento da resposta imune no receptor contra o enxerto e, em 

seguida, conter quando necessário, o processo de rejeição já instalado (RIELLA, 

2003).  

Pacientes com insuficiência renal crônica terminal necessitam de terapia renal 

substitutiva por modalidade dialítica ou pela realização de transplante renal. Entre as 

terapias, o transplante oferece maior sobrevida e melhor qualidade de vida (DE LA 

ROSA-GARCÍA et al., 2005; SANTOS; PONTES, 2007). Em decorrência do maior 

conhecimento do processo de rejeição, dos avanços científicos e tecnológicos, da 

melhoria no cuidado ao paciente e do desenvolvimento de novos medicamentos 
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imunossupressores, a taxa de sobrevida das pessoas com transplante estão cada 

vez mais elevadas (AL-MOHAYA; DARWAZEH; AL-KHUDAIR, 2002). 

Um efeito colateral do processo pós-transplante é o desenvolvimento de 

infecções oportunistas, as quais são a maior causa de morbidade e mortalidade 

como resultado da imunossupressão (AL-MOHAYA; DARWAZEH; AL-KHUDAIR, 

2002; HWANG et al., 2004). Alguns autores relatam que os primeiros meses após o 

transplante são considerados críticos para o desenvolvimento de infecções, visto 

que é utilizada maior concentração de fármaco imunossupressor, ao passo que a 

dose é minimizada no decorrer do tempo (FRISKOPP; KLINTMALM, 1986; 

SPLENDIANI et al., 2005; SPOLIDORIO et al., 2006). No entanto, os fármacos são, 

geralmente, ingeridos por toda vida, em maior ou menor grau, e podem acarretar 

alterações microbiológicas e teciduais com repercussões em vários órgãos 

destacando-se a cavidade bucal. Vários estudos têm mostrado a cavidade bucal dos 

receptores de transplante renal como um ambiente favorável ao desenvolvimento de 

infecções (DE LA ROSA-GARCÍA et al., 2005; KING et al., 1994; SPOLIDORIO et 

al., 2006). 

As principais manifestações orais citadas na literatura em relação aos 

pacientes transplantados renais mantidos sob terapia imunossupressora são: 

candidíase bucal, hiperplasia gengival, infecções herpéticas e leucoplasia pilosa (DE 

LA ROSA-GARCÍA et al., 2005; KING et al., 1994; SILVA; FIGUEIREDO, 1998). 

Estudo realizado no Reino Unido mostrou que pacientes receptores de 

transplante renal são duas a três vezes mais propensos a desenvolverem lesões 

orais quando comparados à população em geral (KING; THORNHILL, 1996). No 

México, 60% dos receptores de transplante desenvolveram lesões orais, sendo as 

mais comuns hiperplasia gengival (48,9%), língua saburrosa (22,2%) e candidíase 

bucal (18,7%; DE LA ROSA-GARCÍA et al., 2005). Em Londres, King e 

colaboradores (1994) observaram que 22% dos transplantados renais apresentaram 

hiperplasia gengival, 11,3% leucoplasia pilosa, 10,7% leucoplasia e 10,1% 

candidíase bucal. Segundo Silva e Figueiredo (1998), em pesquisa realizada no 

centro de nefrologia da PUCRS, no estado do Rio Grande do Sul - Brasil, as 

principais patologias, no decorrer de um ano após o transplante, foram infecção 

herpética (46,8%), candidíase bucal (40,6%), papiloma (9,3%), leucoplasia pilosa 

(6,2%) e hiperplasia gengival (6,2%). 
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A candidíase bucal é uma infecção fúngica que merece atenção no sentido 

de se reduzir as taxas de infecções, acelerar o diagnóstico e instituir a terapêutica 

correta. Para a adoção dessas medidas é imprescindível o conhecimento da 

epidemiologia desta micose, bem como dos fatores virulência. 

 

 
2.3 Fatores de virulência 

 

 A virulência de leveduras do gênero Candida é uma propriedade dependente 

de vários fatores como: adesão às células do hospedeiro, formação de hifas, 

alterações fenotípicas e produção de enzimas hidrolíticas, principalmente 

fosfolipases e proteinases (AL-ABEID et al., 2004; NIKAWA et al., 2006).  

 Os patógenos fúngicos são capazes de aderir a diferentes tipos celulares e de 

interagir com componentes da matriz extracelular do hospedeiro. A aderência é o 

primeiro passo no estabelecimento da infecção e parece ser modulada por uma 

ampla variedade de adesinas que são expressas na superfície da parede celular 

(LYON; RESENDE, 2006; NIKAWA et al., 2006). 

 A parede celular das espécies de Candida é composta por uma camada 

interna de quitina e polímeros de glicose (β-1,3 e β-1,6 glucanas) e uma camada 

externa rica em manoproteínas que representam entre 30 a 50% do peso seco do 

microorganismo. As manoproteínas têm um papel importante na adesão, 

antigenicidade, modulação da resposta imune do hospedeiro e no reconhecimento 

da levedura por células do sistema imune inato (MORA-MONTES et al., 2007).  

 Segundo Manfredi e colaboradores (2006), a aderência de Candida spp. a 

células do hospedeiro é obtida pela combinação de mecanismos específicos 

representados pela interação entre o ligante e o receptor e não específicos pela 

agregação, hidrofobicidade da superfície celular e interações eletrostáticas. De 

maneira geral, adesinas são biomoléculas que promovem a aderência de C. albicans 

às células ou ligantes do hospedeiro. Essas adesinas incluem proteínas da família 

Als, Hwp1p, Eap1p, Csh1p e outros receptores de superfície celular menos 

conhecidos (KARKOWSKA-KULETA; RAPALA-KOZIK; KOZIK, 2009).  

 A família de genes ALS de C. albicans codifica glicoproteínas de superfície 

(Als) implicadas na adesão às superfícies do hospedeiro (MISHRA et al., 2007). 

Als1p é o membro mais amplamente expresso da família e juntamente com Als3p e 
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Als5p são responsáveis pela adesão ao colágeno, fibronectina, laminina, células 

endoteliais e epiteliais. Als6p liga-se ao colágeno e Als9p a laminina. Als4p 

provavelmente medeia a adesão ao endotélio (DRANGINIS et al., 2007; 

KARKOWSKA-KULETA; RAPALA-KOZIK; KOZIK, 2009). A adesina Hwp1p, 

codificada pelo gene HWP1, é uma proteína da parede celular da hifa responsável 

pela adesão à célula epitelial do hospedeiro (NAILIS et al., 2010). Cepas de C. 

albicans sem Hwp1 são incapazes de formar adesões estáveis com células epiteliais 

bucais e tem reduzida capacidade de causar candidíase sistêmica em ratos (STAAB 

et al., 1999).  

 A capacidade dos microorganismos aderirem às células, tecidos ou outros 

tipos de superfícies expostas à circulação de fluidos, é um pré-requisito para a 

colonização de determinado habitat e subsequente infecção. Como tal, a adesão 

parece ter um papel inicial e fundamental no processo de infecção. Por exemplo, a 

adesão de Candida spp. a superfícies dentárias constitui um passo essencial no 

desenvolvimento de estomatites (HENRIQUES et al., 2002; WATERS et al., 1997). 

 É através da superfície celular dos microorganismos que se processam as 

interações físico-químicas entre as células da levedura e do hospedeiro. A 

capacidade das espécies de Candida aderirem a superfícies de acrílico tem sido 

relacionada com a hidrofobicidade da superfície celular. Estudos de adesão de C. 

albicans e C. dubliniensis a materiais utilizados na fabricação de próteses dentárias 

revelam que a hidrofobicidade destas leveduras está diretamente relacionada com a 

capacidade de aderir (HENRIQUES et al., 2002; MIYAKE et al.,1996; PANAGODA; 

ELLEPOLA; SAMARANAYKE,1998). 

 Lyon e Resende (2006) avaliaram a capacidade de adesão de 20 isolados de 

C. tropicalis, 14 de C. glabrata e 8 de C. parapsilosis obtidas da cavidade bucal de 

pacientes usuários de prótese dental com e sem sinais de candidíase. A 

metodologia que empregou células do epitélio bucal (BECs) revelou que os isolados 

dos pacientes com sinais clínicos de candidíase aderiram intensamente a estas 

células em relação aos isolados dos pacientes sem sinais da doença. C. albicans, 

utilizada para comparação, foi a espécie com maior capacidade de adesão, seguida 

por C. tropicalis, C. parapsilosis e C. glabrata. 

 Candida spp. adere a vários biomateriais, como cateteres, próteses ou 

implantes médicos, onde a levedura forma biofilmes que contribuem para a 

colonização dos tecidos  (RAMAGE et al., 2001b). 
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Os biofilmes têm sido estudados ao longo dos tempos e têm-lhes sido 

atribuídas diversas definições. Costerton e colaboradores (2003) e Donlan e 

Costerton (2002) definiram biofilme como sendo uma comunidade séssil 

caracterizada por células que formam microcolônias que estão irreversivelmente 

aderidas a um substrato, a uma interface, ou ainda umas às outras, embebidas 

numa matriz exopolimérica de substâncias extracelulares exibindo um fenótipo 

alterado no que diz respeito à taxa de crescimento e à transcrição genética. Os 

biofilmes são cruciais no desenvolvimento de infecções, uma vez que servem de 

nicho aos agentes patogênicos e estão associados a altos níveis de resistência a 

agentes antimicrobianos (KUHN et al., 2002). Os mecanismos responsáveis pela 

resistência a antifúngicos podem estar relacionados com limitações difusionais à 

passagem do agente pela matriz extracelular, com o desenvolvimento de 

mecanismos de resistência por alteração do genótipo das células e com alterações 

fenotípicas das células no biofilme (DUNNE, 2003). Genes que possam contribuir 

para a resistência a medicamentos são de particular interesse. Por exemplo, a 

regulação positiva dos genes que codificam bombas de efluxo resultaria em um 

fenótipo multirresistente.  

Candida albicans possui dois diferentes tipos de bombas de efluxo: os 

transportadores ABC e grandes facilitadores, que são codificadas pelos genes MDR 

e CDR, respectivamente.  

 Estudo realizado por Ramage e colaboradores (2002) demonstrou que os 

genes que codificam ambos os tipos de bombas de efluxo são regulados 

positivamente durante a formação do biofilme. No entanto, a presença de deleção 

simples ou dupla em alguns destes genes tornou células planctônicas altamente 

susceptíveis ao fluconazol, mas ainda manteve o fenótipo de resistência durante o 

crescimento do biofilme. Esses resultados sugerem que a resistência a antifúngicos 

em biofilmes de C. albicans é um complexo processo que não pode ser explicado 

por um único mecanismo. 

É importante notar que a técnica de susceptibilidade a antifúngicos pelo 

método de microdiluição em caldo, de acordo com o Clinical and Laboratory 

Standards Institute – CLSI, não permite a previsão da eficácia do antifúngico contra 

biofilmes de Candida spp. Assim, essa pode ser uma das principais razões para a 

falta de correlação entre os resultados de testes de susceptibilidade antifúngica, 



27 

 

conforme determinado pelo CLSI, e os resultados clínicos em pacientes que sofrem 

destes tipos de infecções (RAMAGE et al., 2005).  

O processo de formação do biofilme inicia-se com a adesão microbiana 

seguida da secreção de uma matriz exopolimérica e, subsequentemente, ocorre o 

processo de maturação do mesmo. A fase inicial caracteriza-se pela aproximação do 

microorganismo à superfície de adesão. Uma vez atingida a distância crítica (<1nm), 

a interação entre o microorganismo e a superfície depende do somatório das forças 

atrativas e repulsivas geradas entre estas duas entidades (forças eletrostáticas, 

interações hidrofóbicas e forças de van der Waals). As forças eletrostáticas tendem 

a repelir as duas superfícies, já que a maioria dos microorganismos e superfícies 

inertes está carregada negativamente e as interações de van der Waals têm 

influência positiva. Este estádio inicial em que há envolvimento de interações físico-

químicas entre as superfícies designa-se adesão primária (CARPENTIER; CERF, 

2003; COSTERTON et al., 2003). Num estágio mais avançado desse processo é 

estabelecido um conjunto de fenômenos que caracterizam a adesão secundária. 

Nessa fase os microorganismos fracamente aderidos consolidam o processo de 

adesão produzindo exopolissacarídeos que formam complexos com os materiais da 

superfície onde aderem e/ou através de receptores específicos localizados na 

superfície das paredes celulares. Após a adesão à superfície, dá-se início ao 

processo de maturação do biofilme. Um biofilme maduro de leveduras contém 

muitas microcolônias, que são interceptadas por canais de água que permitem a 

passagem dos nutrientes. Esses biofilmes, com crescimento de cerca de 48 horas, 

consistem de microcolônias de leveduras, hifas e pseudohifas embebidas em uma 

matriz exopolimérica, dispostos em uma estrutura complexa. Contudo, as células do 

biofilme maduro podem ser liberadas e causar infecção em outros sítios (HAWSER; 

DOUGLAS, 1994). 

Em um estudo realizado para determinar a formação de biofilme em 126 

isolados de Candida, sendo 19 destes provenientes da mucosa oral de pacientes 

HIV positivos com candidíase orofaríngea, foi observada variação na formação de 

biofilme entre as espécies de Candida, sendo C. albicans, C. lusitaniae e C. krusei 

as espécies que mais produziram biofilme (HASAN et al., 2009). 

Outro fator associado à capacidade de Candida spp causar infecção é a 

produção de numerosas enzimas, entre elas as proteinases 
(BERNARDIS; 

SULLIVAN; CASSONE, 2001; OKSUZ et al., 2007). 
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A observação inicial da produção de proteinases por isolados de Candida 

coube a Staib que em 1965 demonstrou a presença de uma proteinase em C. 

albicans.  

Com base no mecanismo catalítico, as proteinases são classificadas em 

quatro classes: serinas, cisteínas, aspárticas e metaloproteinases. As proteinases 

aspárticas são isoladas de várias espécies fúngicas, entretanto algumas leveduras, 

como C. albicans, adaptaram essa propriedade bioquímica para realizar funções 

especializadas durante o processo de infecção em humanos, animais e plantas 

(NAGLIK et al., 2004). 

As aspartil proteinases (Sap) de C. albicans são codificadas por dez genes. 

Após a descoberta do gene SAP1, mais 9 genes foram identificados e 

sequenciados. A família de genes SAP fornece um eficiente sistema proteolítico vital 

para o sucesso tanto no comensalismo quanto no desenvolvimento de infecções. 

Desse modo, tais enzimas podem permitir a aquisição de nutrientes pela proteólise 

de substratos do hospedeiro, além de estarem relacionadas com invasão tecidual 

(NAGLIK; CHALLANCOMBE; HUBE, 2003; NAGLIK et al., 2004; WAGNER et al., 

1995).  

Segundo Naglik, Challancombe e Hube (2003), determinados genes SAP 

parecem ser essenciais durante as infecções mucosas (SAP1 a SAP3) e sistêmicas 

(SAP4 a SAP6). Estudos demonstram que as células leveduriformes de C. albicans 

expressam predominantemente os genes SAP1 a SAP3, enquanto na fase 

filamentosa predominam SAP4 a SAP6. A análise da expressão in vitro dos genes 

SAP revelou que em C. albicans o gene SAP2 é o mais expresso (NAGLIK; 

CHALLANCOMBE; HUBE, 2003; SCHALLER et al., 2005).  

A regulação dos genes SAP resulta de mudanças no ambiente de 

crescimento, na transição morfológica de levedura para hifa e na presença de 

fenótipos alternativos. A expressão destes genes é um processo altamente regulado 

e interligado a uma complexa co-regulação da transcrição com outros fatores de 

virulência de Candida e com as múltiplas funções das proteinases in vivo (NAGLIK 

et al., 2004; SCHALLER et al., 2005). 

As proteinases são capazes de degradar vários substratos, tais como: 

queratina, colágeno, albumina, hemoglobina, cadeia pesada de imunoglobulina e 

proteínas de matriz extracelular, facilitando a invasão do tecido do hospedeiro 

(KUMAR G; KUMAR S; MENON, 2006). A degradação das proteínas de matriz 
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extracelular, como laminina, fibronectina e mucina, é realizada em particular pelos 

produtos do gene SAP2, auxiliando na aderência da levedura às células do epitélio 

bucal (MANFREDI et al., 2006). 

A produção de proteinases aspárticas está associada à habilidade para aderir 

e colonizar tecidos do hospedeiro e parece estar envolvida na invasão e destruição 

tecidual (YANG, 2003).  

A técnica clássica para a determinação da atividade de proteinases em 

leveduras do gênero Candida, descrita por Rüchel, Tegeller e Trost (1982), utiliza 

albumina sérica bovina (BSA) como fonte de nitrogênio e a produção desta enzima é 

revelada pela formação de um halo de hidrólise translúcido ao redor da colônia. 

O nível de atividade das exoenzimas no laboratório geralmente é avaliado 

através de uma unidade denominada zona de precipitação (PZ) que é a razão entre 

o diâmetro da colônia (dc) e o diâmetro da colônia mais a zona de precipitação 

(dcp), ou seja, PZ = dc/dcp. A amostra produtora da enzima forma um halo ao redor 

do inóculo. De acordo com esse sistema a atividade enzimática é considerada alta 

quando PZ é ≤ 0,63, moderada no intervalo 0,64 ≤ PZ ≤ 0,99 e quando PZ é igual a 

1, a amostra não apresenta atividade da enzima pesquisada (PRICE; WILKINSON; 

GENTRY, 1982). 

Em estudo realizado por Oliveira e colaboradores (1998), observou-se que 

100% dos isolados de C. albicans provenientes da cavidade bucal de pacientes com 

câncer apresentaram atividade proteolítica. Essa atividade fortemente proteolítica 

em pacientes imunocomprometidos ressalta a importância dessa enzima no 

processo patogênico. Bosco e colaboradores (2003) avaliaram a produção de 

exoenzimas de leveduras isoladas da cavidade bucal de crianças com AIDS e 

observaram que todos os isolados possuíam atividade proteolítica. Quatorze (53,8%) 

foram fortemente positivas, enquanto 12 (46,1%) apresentaram atividade positiva.  

Lyon e Resende (2006) determinaram a atividade de proteinase de C. 

albicans isoladas da cavidade bucal de usuários de prótese com e sem lesão, 

empregando duas metodologias. O método quantitativo verificou a diferença nos 

valores de absorbância/mL (OD/mL) de 100 μL de sobrenadante de cultura em caldo 

extrato de levedura (YPD) acrescidos de 900 μL de solução-tampão de citrato de 

sódio e 0,2% de albumina sérica bovina (BSA) na presença e ausência de 

pepstatina A, um inibidor de proteinases. Na ocasião foram observadas diferenças 

significativas na média de OD/mL entre os grupos avaliados. 
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Por conseguinte, o gênero Candida produz diversos fatores de virulência que 

contribuem para a invasão do hospedeiro; contudo, normalmente, o 

desenvolvimento das infecções é favorecido por uma combinação de fatores ligados 

ao hospedeiro e ao microorganismo, e não somente por um fator de virulência 

isolado (SCHULZE; SONNENBORN, 2009). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar identificação e determinar os fatores de virulência das espécies de 

Candida isoladas da cavidade bucal de transplantados renais do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, na cidade do Natal – RN. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar as espécies de Candida presentes na cavidade bucal de 

transplantados renais e sua associação com o desenvolvimento da 

candidíase; 

 

 Analisar a capacidade de adesão de isolados de Candida spp. e verificar 

possíveis associações entre o padrão de adesão e as manifestações orais;  

 

 Avaliar a capacidade de formação de biofilme dos isolados de Candida spp e 

comprovar sua viabilidade através da redução do XTT (2,3-bis (2-metoxi-

4nitro-5-sulfofenil) – 5 – (fenilamnocarbonil-tetrazolium); 

 

 Avaliar a produção de proteinase pelas amostras de Candida spp. obtidas 

dos transplantados renais. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 4.1 Amostras de Candida spp. 

 

Foram utilizadas neste estudo 70 amostras de Candida spp. isoladas da 

cavidade bucal de 111 transplantados renais que, rotineiramente, são 

acompanhados no Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL. As amostras foram 

isoladas da saliva desses pacientes no estudo aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes - CEP-HUOL (protocolo nº. 152/07 

– Anexo A).   

A coleta consistiu na obtenção de saliva estimulada por goma base durante 1 

minuto (TORRES et al., 2002, modificado), a qual foi transportada ao laboratório, 

dentro de até duas horas, para dar sequência à semeadura das amostras e 

isolamento das leveduras.   

Alíquotas de 0,1 mL de saliva pura foram semeadas em duplicata em placas 

de Petri contendo ágar Sabouraud-dextrose (1% peptona micológica, 4% glicose e 

1,5% ágar; OXOID LTD., Inglaterra), adicionado de 300 μg/mL de cloranfenicol 

(Park-Davis), com o auxílio de alça de Drigalsky, e incubadas a 37°C durante 96 

horas.  

As colônias com características morfológicas de levedura foram contadas e foi 

obtida a média das duplicatas para a determinação do número de unidades 

formadoras de colônias (UFC/mL). O resultado, em UFC/mL de saliva, foi dado pela 

multiplicação da média do número de colônias das duas placas pela alíquota 

utilizada. Assim, os resultados foram multiplicados por 10 vezes para a saliva pura. 

Os isolados foram mantidos sob congelamento em tubos eppendorf contendo 

meio YEPD (1% extrato de levedura, 2% peptona e 2% dextrose) e glicerol 20% no 

Laboratório de Microbiologia do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para posterior identificação e 

realização dos ensaios de virulência. 
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4.2 Coleta de dados 

 

As características demográficas, epidemiológicas e clínicas referentes à 

população do estudo foram obtidas através da análise do instrumento de coleta de 

dados padrão (Apêndice A).  

 

4.3 Identificação das espécies de Candida 

 

Os isolados foram ativados através de repiques sucessivos em ágar 

Sabouraud-dextrose (SDA). Cada repique foi incubado a 37°C por 24 horas. 

  A identificação das espécies de Candida foi realizada de acordo com as 

seguintes provas: 

 

4.3.1 Prova do tubo germinativo  

 

Cultivos de 24-48 horas foram semeados em tubos contendo 0,5 mL de soro 

humano e incubados a 37oC, durante duas a três horas. Uma gota da suspensão era 

pipetada em lâmina, coberta com lamínula e examinada ao microscópio óptico, com 

objetivas de 10x e 40x para observação do tubo germinativo (MILAN; ZAROR, 

2004). 

 

4.3.2 Prova do caldo hipertônico 

 

Todos os isolados que exibiram a formação de tubo germinativo foram 

semeados em 1 mL de caldo Sabouraud acrescido de NaCl 6,5% (4% dextrose, 1% 

peptona, 0,5% extrato de levedura, 6,5% cloreto de sódio), e incubado à 37°C 

durante 96 horas. Os isolados capazes de turvar o meio foram identificados como C. 

albicans. Aqueles incapazes de provocar a turvação em até 96 horas, receberam 

identificação presuntiva de C. dubliniensis (ALVES et al., 2002). 
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4.3.3 Prova de tolerância à temperatura de 42ºC 

 

 Todos os isolados que apresentaram ausência de turvação do caldo 

hipertônico foram semeados em placa com SDA, em forma de estrias descontínuas 

em três quadrantes, incubada a 42C durante 48 horas. Isolados que exibiram 

crescimento parcial (apenas no primeiro quadrante) ou ausente receberam 

identificação presuntiva de C. dubliniensis. Aqueles que exibiram crescimento nos 

três quadrantes semeados foram identificados como C. albicans (MARIANO et al., 

2003). 

 

4.3.4 Prova do microcultivo 

 

O estudo micromorfológico das leveduras que não exibiram formação de tubo 

germinativo foi realizado em meio de ágar arroz com Tween-80 (1% arroz, 1% ágar 

e 0,8% Tween 80). Todas as leveduras foram semeadas, com o auxílio de agulha 

de níquel-cromo, em três estrias paralelas sobre lâmina contendo ágar arroz com 

Tween-80, montada em câmara úmida esterilizada, em placa de Petri (90 X 15 mm). 

As estrias feitas sobre o ágar foram cobertas com lamínula esterilizada e o conjunto 

foi incubado a 25-28ºC, durante 48 a 96 horas. As leituras, no microscópio óptico, 

foram realizadas diariamente, com objetivas de 10X e 40X, sendo analisadas quanto 

à presença de blastoconídios, hifas, pseudohifas e disposição das estruturas 

(MILAN; ZAROR, 2004). 

 

4.3.5 Prova de assimilação de hidratos de carbono (auxanograma) 

 

O perfil bioquímico das leveduras Candida não-C. albicans foi estudado 

quanto à capacidade de assimilação de carbono. As fontes de carbono utilizadas 

foram: dextrose, maltose, sacarose, galactose, lactose, trealose, melibiose, L-

arabinose, celobiose, xilose, rafinose, dulcitol, ramnose, inulina e inositol. Foi 

preparada suspensão da levedura em água destilada esterilizada, ajustando a 

turbidez de acordo com o padrão 5 da escala de McFarland. O meio C (0,5% sulfato 

de amônio, 0,1% fosfato de potássio monobásico, 0,03% sulfato de magnésio e 

1,65% ágar) foi fundido e estabilizado em banho Maria a 50oC. Para verificar a 

assimilação de fontes de carbono, foram adicionados 2 mL da suspensão a 40 mL 
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do meio C  e vertidos em placa de Petri de 150 x 15mm. Após a solidificação do 

meio, as fontes de carbono foram distribuídas equidistantemente sobre o ágar. As 

placas foram incubadas a 25-28oC, durante 24-96 horas. A leitura foi realizada 

diariamente, sendo a positividade observada através do surgimento de halo de 

crescimento, na área correspondente a cada fonte (KURTZMAN; FELL, 1998). 

 

4.3.6 Prova de fermentação de açúcares (zimograma) 

 

Os açúcares utilizados foram: dextrose, maltose, sacarose, galactose, lactose 

e trealose. Da suspensão de cada levedura Candida não-C. albicans, em água 

destilada esterilizada, com turbidez compatível com o padrão 5 da escala de 

McFarland, eram inoculados 200 µL em tubos de ensaio contendo, cada um deles, 

meio de fermentação, tubo de Durham invertido e o respectivo carboidrato a ser 

estudado. Os tubos eram incubados a 25-28oC, por 28 dias, sendo a leitura realizada 

diariamente, observando-se a produção de gás, através da visualização de bolha no 

interior do tubo de Durham (KURTZMAN; FELL, 1998). 

 

4.3.7 PCR-RFLP 

 

 Foi realizado um teste genotípico para a confirmação da identificação dos 

isolados reconhecidos fenotipicamente como C. dubliniensis. Tais isolados foram 

submetidos à técnica de PCR-RFLP, a qual permite a diferenciação entre as duas 

espécies pela distinção entre os padrões de bandas exibidos na eletroforese, 

causada pela ação diferenciada de uma enzima de restrição sobre uma porção do 

DNA amplificado de cada uma das espécies. 

 A técnica foi realizada de acordo com Mirhendi et al. (2005). 

Resumidamente, o DNA genômico foi extraído e purificado por meio do uso de 

pérolas de vidro para o rompimento celular e primers foram selecionados para 

permitir a amplificação do alvo ITS1-5.8s-ITS2 do DNA ribossomal de ambas as 

espécies. A amplificação foi seguida pela digestão utilizando-se a enzima BlnI. Os 

fragmentos gerados como resultado da ação da enzima de restrição foram 

separados em eletroforese em gel de agarose, sendo os produtos revelados por 

brometo de etídio. No caso de tratar-se de C. albicans, o produto da digestão resulta 
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em um único fragmento de 540 pb; já para C. dubliniensis são gerados dois 

fragmentos, sendo um de 200 pb e outro de 340 pb. 

 

4.4 Ensaios para avaliação de fatores de virulência  

 

4.4.1 Triagem para capacidade de aderência a material plástico: 

Formação de biofilme  

 

A partir do crescimento das leveduras cultivadas em SDA por 24h a 25ºC, 

foram preparados inóculos em tubos contendo 3 mL de solução salina, sendo 

padronizada a turbidez de acordo com o tubo 4 da escala McFarland. 

 Foram transferidas alíquotas de 20 μL de cada inóculo aferido em cada poço 

das microplacas de poliestireno estéreis (com 96 poços de fundo chato) e alíquotas 

de 180 μL de caldo Sabouraud dextrose (SDB) acrescido de 8% de glicose. Estas 

microplacas foram incubadas a 35ºC por 24 horas sem agitação. Após o período de 

incubação foi realizada lavagem em lavadora automática (Atlantis, Asys, Austria) e 

ao final, adicionados 200μL de água destilada em cada poço.  

A leitura foi realizada em leitora de microplacas (Expert Plus, Asys, Austria) 

em comprimento de onda de 450 nm. A percentagem da transmitância (%T) de cada 

amostra testada foi subtraída do valor da %T do branco para obter a medida da 

quantidade de luz bloqueada quando da sua passagem através dos poços. Os 

ensaios foram realizados em quadruplicata e a produção de biofilme de cada isolado 

foi classificada da seguinte maneira: Negativo (-): %T<5; 1+: 5<%T<20; 2+: 

20<%T<35; 3+: 35<%T<50; 4+: %T ≥ 50. A leitura obtida em densidade óptica (DO) 

foi convertida para transmitância (%T) e subtraída do valor obtido nos poços 

referentes ao branco (já convertido em T%; GASPARETTO et al., 2005; SHIN et al., 

2002). 

 

4.4.2 Formação de biofilme avaliada pela redução do XTT  

 

A cinética da formação de biofilme pelas leveduras foi determinada por meio 

da técnica da redução de sais de tetrazólio em biofilmes formados em microplacas 

de poliestireno estéreis em diferentes tempos de incubação.  
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A partir do crescimento das leveduras cultivadas em SDA por 24h a 25ºC, 

foram preparados inóculos em tubos contendo 3 mL de solução salina, sendo 

padronizada a turbidez de acordo com o tubo 4 da escala McFarland. 

 Foram transferidas alíquotas de 20 μL de cada inóculo aferido em cada poço 

de seis diferentes microplacas de poliestireno estéreis (com 96 poços de fundo 

chato) e alíquotas de 180 μL de SDB. Estas microplacas foram incubadas a 35ºC 

nos tempos de 1, 2, 4, 8, 24 e 48 horas e, após cada período de incubação, foi feito 

lavagem da respectiva placa em lavadora automática (Atlantis, Asys, Austria) para a 

remoção das células não aderidas. 

Após a remoção das células não aderidas, foram inoculados 100 µL de 

solução salina 0,85% contendo 100 µg/mL de XTT (Sigma Chemical Co., USA) e 

10µg/mL de PMS (metosulfato de fenazina) (Sigma Chemical Co., USA), tanto nos 

poços contendo o biofilme quanto nos poços-controle. Nos poços-controle negativo 

foram inoculados 200 µL de SDB. 

As placas foram incubadas a 35ºC por 3 horas protegidas da luz, devido à 

fotosensibilidade do XTT. Após o período de incubação, a reação colorimétrica foi 

medida em leitora de microplacas (Expert Plus, Asys, Austria) em 492nm (Figura 1; 

KUHN et al., 2003). 

 

 

 Figura 1 – Reação colorimétrica da redução do 

XTT em células incubadas em microplaca de 

poliestireno pelo período de 48 horas 
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4.4.3 Adesão em corpos de prova por UFC 

 

a) Confecção dos corpos de prova  

Foram confeccionados corpos de prova medindo 8 x 8 x 1mm em resina 

acrílica polimerizável (Figura 2), os quais foram colocados em pequenos frascos de 

vidro e esterilizados por irradiação (POLAQUINI et al., 2006). 

 

 

Figura 2 – Corpo de prova em 

resina acrílica polimerizável 

medindo 8 x 8 x 1 mm 

 

b) Preparo do inóculo teste 

Foram realizados cultivos em SDA incubados durante 24 horas antes do 

experimento. Desses cultivos, colônias isoladas foram retiradas e suspensas em 

solução salina estéril, ajustando uma concentração aproximada de 1 a 2 x 106 

células/mL em Câmara de Neubauer (Preciss). 

 

c) Ensaio de aderência  

 Os corpos de prova foram colocados em tubos de ensaio contendo 2 mL da 

suspensão de leveduras já ajustada e incubados por 1 hora a 37ºC em estufa 

Incubadora Shaker-NT712, sob agitação contínua (120 rpm).  

 

d) Lavagem dos corpos de prova 

Após incubação, os corpos de prova foram lavados com 2,5 mL de solução 

salina estéril para remoção das leveduras fracamente ou não aderidas. Esse 

processo foi repetido três vezes, para cada corpo de prova, para total remoção dos 

microorganismos fracamente aderidos.  
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e) Contagem de leveduras aderidas ao corpo de prova 

Cada corpo de prova foi transferido a um novo tubo contendo 2 mL de 

solução salina estéril e aproximadamente 2,5g de pérolas de vidro com 2mm de 

diâmetro cada (Figura 3). Esses tubos foram individualmente submetidos à agitação 

em agitador de tubos (Vórtex AP56, Phoenix) por um minuto. O contato re os corpos 

de prova e as pérolas de vidro propiciou o desprendimento das leveduras aderidas, 

ficando estas suspensas no líquido (TAMURA; GASPARETTO; SVIDZINSKI, 2003). 

 

 

FIGURA 3 - Tubo contendo o 

corpo de prova, solução 

salina estéril e pérolas de 

vidro 

  

Em seguida, três alíquotas de 10 µL da suspensão resultante de cada tubo 

foram semeadas separadamente, na diluição 1:100, em placas de Petri contendo 

SDA. As placas foram incubadas a 37ºC, sendo então realizadas leituras após 24 e 

48 horas. O número de colônias em cada placa foi contado e calculado para um 

resultado expresso em UFC/Ml (TAMURA; GASPARETTO; SVIDZINSKI, 2003). 

 

 4.4.4 Ensaio de aderência a células epiteliais bucais humanas  

 

Os isolados de Candida spp. foram crescidos “overnight” em NGY (0,1% 

extrato de levedura, 0,4% dextrose e 0,1% neopeptona). Amostras de células 

epiteliais bucais humanas (CEBH) foram coletas de voluntários saudáveis com swab 

estéril friccionado por 2 minutos na cavidade bucal e transferidos para tubos de 

Falcon contendo 5 mL de PBS, mantidas refrigeradas até o momento da 

experimentação. As suspensões de Candida spp. e das CEBH foram centrifugadas a 
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1200 g (4 °C) por 5 minutos e lavadas três vezes com PBS. O inóculo foi 

padronizado para 5 X 106 células/mL (Candida spp.) e 5 x 105 células/mL de CEBH. 

Os dois tipos de células foram misturados em iguais proporções (100 µl de cada 

suspensão), em triplicata e, em seguida, foram incubados a 30 °C por 1h. 

Subsequentemente, as células foram fixadas em formalina 10% e o número de 

células de Candida spp. aderidas por cada CEBH determinado (Figura 4). Pelo 

menos 150 CEBH foram contadas em microscópio óptico com objetiva de 40x 

(BATES et al., 2006). 

 

Figura 4 – Aderência de Candida spp. a CEBH 

após incubação de 1h a 30 °C, 200 rpm. A seta 

preta representa a célula epitelial bucal humana, 

enquanto que as brancas, os blastoconídios 

aderidos à mesma. Microscopia óptica (40X)  

 

 

4.4.5 Determinação da atividade de proteinase 

 

 Os isolados foram cultivados overnight a 37ºC em SDA e então, repicados em 

NGY e incubados a 30ºC sob agitação constante a 200 rpm durante 24 horas. Após 

incubação, um volume de 200 μL da suspensão de células foi transferido para tubos 

de ensaio contendo 5 mL de meio YCB+ BSA (1,17% yeast carbon base, 1% 

dextrose e 0,5% BSA) e incubados a 30 °C sob agitação constante a 200 rpm por 72 

horas. A turbidez da cultura foi determinada em espectrofotômetro no comprimento 

de onda de 600 nm. Estes tubos foram centrifugados à 4300 g, por 35 minutos a fim 

de remover restos celulares. Após centrifugação, um volume de 250 µL do 



41 

 

sobrenadante das culturas foi transferido para os tubos teste e controle (em 

triplicata). Em seguida, 1 mL de tampão citrato de sódio acrescido de 1% BSA,  pH 

3,8, foi adicionado nos tubos teste. Os tubos teste e controle (contendo apenas os 

sobrenadantes das culturas) foram incubados em banho-Maria a 37 °C durante 1 

hora. A reação foi interrompida pela adição de 2,5 mL de ácido tricloroacético (TCA) 

5% em cada tubo. Em seguida, os tubos teste foram incubados em banho de gelo 

durante 10 minutos para precipitação de proteínas não degradadas e 1 mL do 

tampão citrato de sódio foi adicionado aos tubos controle. Os precipitados foram 

removidos por centrifugação à temperatura ambiente, 3000 rpm por 10 minutos, e a 

absorbância dos sobrenadantes dos tubos teste foi determinada utilizando-se os 

sobrenadantes dos tubos controle como branco no comprimento de onda de 280nm.  

A atividade proteolítica foi determinada pelo aumento de produtos solúveis em TCA 

medida a 280 nm em triplicata (COPPING et al., 2005). 

 

4.5 Análise dos dados 

 

Os dados foram analisados utilizando o programa estatístico “SPSS for 

Windows” versão 15.0. 

Na análise descritiva os dados categóricos são apresentados na forma de 

Tabelas, por freqüências absolutas e relativas. Os dados quantitativos por não 

apresentarem distribuição normal, pelo teste de Kolmogorov-Sminorf (K-S), são 

apresentados por mediana e quartis (25 e 75) e as diferenças foram analisadas pelo 

teste de Mann-Whitney. 

Na análise bivariada, as associações entre as variáveis categóricas foram 

analisadas com o Teste de Qui-quadrado, com correção de continuidade de Yates 

ou o Teste Exato de Fisher e cálculo da odds ratio (OR) bruta. Em seguida, para 

testar a presença de candidíase bucal associada ao uso de prótese dentária foi feita 

análise multivariável mediante modelos de regressão logística binária. Foi utilizado o 

método “enter” para introdução das variáveis nos modelos, de acordo com o nível 

de significância estabelecido, com cálculo da OR ajustada.   

 Em toda a análise foi considerado um p valor padrão de 0,05 e intervalo de 

confiança de 95%.  
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 Características demográficas 

 

Foram estudados 111 pacientes transplantados renais, entre 12 e 72 anos de 

idade, média de 36,5 anos, sendo 64 (57,7%) do gênero masculino e 47 (42,3%) do 

feminino. O tempo transcorrido entre a realização do transplante e a coleta da saliva 

variou de um mês a 10 anos. A principal etiologia que levou à necessidade do 

transplante foi hipertensão arterial (42,3%) e o principal tipo de doador foi cadáver, 

correspondendo a 58,6% do total, conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Caracterização dos receptores de transplante renal, segundo gênero, faixa etária, 

tempo transcorrido entre o transplante e a coleta da saliva (tempo pós-transplante), etiologia 

que levou à necessidade do transplante e tipo de doador. Natal/RN, 2008 

Variável N % 

SEXO 

   Feminino 

   Masculino 

 

47 

64 

 

42,3 

57,7 

TOTAL 111 100 

FAIXA ETÁRIA 

12 a 18 anos 

19 a 34 anos 

35 a 64 anos 

65 anos ou mais 

 

06 

44 

59 

02 

 

5,4 

39,6 

53,2 

1,8 

TOTAL 111 100 

TEMPO DE PÓS-TX 

   Até 1 ano 

   1 – 5 anos 

   5 ou mais 
TOTAL 

 

32 

45 

34 
111 

 

28,8 

40,6 

30,6 
100 

NECESSIDADE DO TX 

Nefropatia diabética 

Hipertensão arterial 

Glomerulonefrite crônica 

Rins policísticos 

Outros 
TOTAL 

 

08 

47 

23 

06 

27 
111 

 

7,2 

42,3 

20,7 

5,5 

24,3 
100 

TIPO DE DOADOR 

Vivo 

Cadáver 

 

46 

65 

 

41,4 

58,6 

TOTAL 111 100,0 
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5.2 Perfil microbiológico  

 

Leveduras foram isoladas da cavidade bucal de 70 (63,1%) dos 111 

transplantados renais. Em 59 deles (84,3%) foi isolada C. albicans e em 11 (15,7%), 

outras espécies de levedura, com predomínio de C. tropicalis (4 – 5,7%) e C. 

parapsilosis     (4 – 5,7%), seguidas por C. glabrata (2 - 2,9%) e C. dubliniensis (1 – 

1,4%; Tabela 2). 

  

 

Tabela 2 - Freqüência das espécies de leveduras isoladas em cavidade bucal de 

receptores de transplante renal. Natal/RN, 2008 

Espécie  N   % 

C. albicans    59  84,3 

C. tropicalis   4     5,7 

C. parapsilosis    4     5,7 

C. glabrata    2     2,9 

C. dubliniensis    1     1,4 

TOTAL 70 100,0 

 

 

 

5.3 Correlação clínico-microbiológica  

 

 Dos 111 receptores de transplante renal estudados foi diagnosticada 

candidíase bucal em 14,4% deles e 48,6% apresentaram-se colonizados por 

Candida spp. Não se isolou qualquer levedura em 36,9% dos pacientes e não foram 

observados sinais ou sintomas de candidíase bucal, conforme ilustra a Figura 5. 
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 Figura 5 – Distribuição dos receptores de transplante renal quanto à presença de 

candidíase bucal e colonização. Natal/RN, 2008 

 

 

A Tabela 3 ilustra a relação de C. albicans ou Candida não-C. albicans 

(desmembrando-se a categoria “C. não-C. albicans” nas variadas espécies) com a 

presença ou ausência de sintomas de candidíase bucal. Foram considerados 

sintomáticos, os pacientes com pseudomembrana ou eritema em cavidade bucal. 

Nos pacientes em que não se isolou qualquer levedura, não foram observados sinais 

ou sintomas de candidíase. 

 

Tabela 3 - Estudo de 111 receptores de transplante renal, com isolamento de Candida spp., 

segundo a presença de sintomas de candidíase bucal. Natal/RN, 2008 

Isolamento Sintomáticos Assintomáticos TOTAL 

C. albicans 14 45 59 

C. tropicalis 0 4 4 

C. parapsilosis 1 3 4 

C. glabrata 0 2 2 

C. dubliniensis 1 0 1 

TOTAL 16 54 70 

 

Candidíase bucal x Colonização

16

14,4%

54

48,6%

41

36,9% Candidíase bucal

Colonizado

Não colonizado
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Relacionando-se a presença de candidíase bucal com a espécie de 

levedura isolada (C. albicans e Candida não-C. albicans) observou-se que não 

houve associação estatisticamente significativa entre a espécie de Candida isolada 

da cavidade bucal e a presença de infecção (p=0,68), conforme mostra a Tabela 4. 

 

 

Tabela 4 – Relação entre a presença de candidíase bucal e a espécie de 

Candida isolada de 70 receptores de transplante renal. Natal/RN, 2008 

 Presença de candidíase bucal ORbruta p 

Espécie Sim 

  n            % 

Não 

   n              % 

  

C. não-C. albicans  2           12,5    9             16,7 1 
0,68 

C. albicans  14          87,5   45            83,3 1,30 (0,34-4,95) 

                     Teste de Qui-quadrado, com correção de continuidade de Yates e cálculo da odds ratio (OR) bruta 

 

 

Entre os transplantados renais diagnosticados com candidíase bucal 

(14,4%), identificou-se maior frequência de candidíase atrófica crônica, conforme a 

Figura 6, sendo C. albicans identificada em todos os casos desse tipo de candidíase. 

Contudo, destacamos o isolamento de C. dubliniensis em um caso de candidíase 

eritematosa, conforme ilustra a Tabela 5. 

 

               

Figura 6 – Distribuição percentual das formas clínicas de candidíase bucal 

diagnosticadas nos receptores de transplante renal. Natal/RN, 2008 

Formas clínicas de candidíase bucal 

10 

62% 

3 

19% 

3 

19% 

Atrófica crônica 

Eritematosa  

Pseudomembranosa 
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Tabela 5 – Distribuição das espécies de Candida de acordo com o tipo de candidíase bucal 

diagnosticada. Natal/RN, 2008 

Espécie Atrófica crônica Eritematosa Pseudomembranosa TOTAL 

C. albicans 10 2 2 14 

C. dubliniensis 0 1 0 1 

C. parapsilosis 0 0 1 1 

TOTAL 10 3 3 16 

 

 

5.4 Uso de prótese dentária  

 

 Dos 70 receptores de transplante renal dos quais foram isoladas leveduras da 

cavidade bucal, 33 deles eram usuários de prótese dentária. 

 A relação entre a presença de candidíase bucal e o uso de prótese dentária 

mostrou associação estatisticamente significante (p = 0,01), conforme mostra a 

Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Relação entre a presença de candidíase bucal e o uso de prótese dentária 

em 70 receptores de transplante renal. Natal/RN, 2008  

 Presença de candidíase bucal ORbruta p 

Uso de prótese 

dentária 

Sim 

  n           %  

Não 

   n            % 

  

Não   4           25   33          61,1 1 
0,01 

Sim 12           75   21          38,9 3,36 (1,20 – 9,41) 

            Teste de Qui-quadrado, com correção de continuidade de Yates e cálculo da odds ratio (OR) bruta 

 

 

5.5 Fatores de virulência 

 

Com base nos resultados obtidos no ensaio de formação de biofilme pelo 

método de aderência a microplaca de poliestireno com leitura em espectrofotômetro 

(SHIN et al., 2002), foram selecionados 10 isolados que apresentaram diferentes 

perfis quanto a este fator de virulência. Estes 10 isolados foram testados quanto aos 

mais variados atributos relacionados à patogenicidade de Candida spp.: capacidade 

de formação do biofilme pelo método do XTT, habilidade de aderência a corpos de 
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prova de resina acrílica e a células epiteliais bucais, bem como atividade de 

proteinase. 

 

 

5.5.1 Formação de biofilme em microplacas de poliestireno 

 

 Na triagem da capacidade de aderência das 70 leveduras isoladas da 

cavidade bucal dos receptores de transplante renal, observou-se que a maioria dos 

isolados, tanto os provenientes dos transplantados colonizados por Candida spp., 

bem como aqueles oriundos de portadores de candidíase bucal,  produziu biofilme 

representado por 2+ (duas cruzes). A produção de biofilme de todos os isolados está 

disposta nas Tabelas 7 e 8.  

A produção do biofilme variou de baixa a alta intensidade (desde negativo, até 

4 +), sendo que três isolados de C. parapsilosis (dois isolados provenientes de 

transplantados colonizados e um de candidíase bucal) apresentaram elevada 

formação de biofilme representada por 4+. 

Ressaltamos a alta capacidade de formação do biofilme da maioria dos 

isolados de C. parapsilosis, independentemente das amostras serem oriundas de 

pacientes colonizados ou apresentando candidíase bucal. 

 

Tabela 7 - Descrição da produção de biofilme dos isolados de Candida spp. provenientes da 

cavidade bucal dos receptores de transplante renal colonizados 

Quantidade de 

biofilme 

Nº isolados Espécies 

4 + 4 (7,4%) 2 C. albicans e 2 C. parapsilosis 

3 + 4 (7,4%) 3 C. albicans e 1 C. tropicalis 

2 + 35 (64,8%) 32 C. albicans; 2 C. tropicalis e 1 C. glabrata 

1 + 8 (14,8%) C. albicans 

Negativo 3 (5,6%) 1 C. parapsilosis; 1 C. tropicalis e 1 C. glabrata 

TOTAL 54 (100%) 
45 C. albicans; 3 C. parapsilosis; 4 C. tropicalis e 2 C. 

glabrata 
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Tabela 8 - Descrição da produção de biofilme dos isolados Candida spp. provenientes da 

cavidade bucal dos receptores de transplante renal com candidíase bucal 

Quantidade de 

biofilme 

Nº isolados Espécies 

4 + 2 (12,5%) 1 C. albicans e 1 C. parapsilosis 

3 + 1 (6,2%) C. albicans 

2 + 9 (56,3%) C. albicans 

1 + 3 (18,8%) C. albicans 

Negativo 1 (6,2%) C. dubliniensis 

TOTAL 16 (100%) 14 C. albicans; 1 C. parapsilosis e 1 C. dubliniensis 

 
 

 

 
5.5.2 Formação de biofilme avaliada pela redução do XTT  

 

 Com o objetivo de verificar se as células dos referentes isolados 

permaneciam viáveis durante a formação do biofilme, foi realizada a prova de 

redução do XTT como outra técnica de avaliação da expressão deste fator de 

virulência. Esta técnica baseia-se na redução do sal de tetrazólio em derivados 

formazan por células viáveis de Candida spp.   

 A Tabela 9 mostra a intensidade de formação do biofilme através da reação 

do XTT, em densidade óptica (DO), com biofilmes formados durante 24 e 48 horas. 
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Tabela 9 – Produção de biofilme e redução do XTT em células incubadas por períodos de 

24 e 48 horas provenientes de receptores de transplante renal colonizados e com 

candidíase bucal 
 

 Redução do XTT 

(D.O.) 

Manifestação 

bucal N
º 

d
o

 

is
o

la
d

o
 

Espécie Quantidade 

de Biofilme 
24h 48h 

COLONIZAÇÃO 

20 C. albicans 4+ 0,102 0,130 

53 C. albicans 2+ 0,112 0,128 

61 C. albicans 2+ 0,145 0,157 

100 C. albicans 3+ 0,074 0,074 

79 C. parapsilosis 4+ 0,105  0,120 

77 C. tropicalis 3+ 0,124 0,140 

CANDIDÍASE 

BUCAL 

99 C. albicans 4+ 0120 0,145 

116 C. albicans 1+ 0,142 0,151 

19 C. dubliniensis Negativo 0,074 0,082 

101 C. parapsilosis 4+ 0,127 0,141 

 

  

 Os isolados de C. albicans apresentaram variada produção do biofilme pelo 

método do XTT. Mais uma vez, os isolados selecionados de C. parapsilosis 

apresentaram alta capacidade de formação do biofilme. C. dubliniensis, que pelo 

método de formação de biofilme em microplaca de poliestireno com leitura em 

espectrofotômetro não foi capaz de formar biofilme, apresentou também uma menor 

capacidade quanto a este fator de virulência pelo método do XTT.   

 A cinética da atividade metabólica dos isolados de Candida spp. provenientes 

dos receptores de transplante renal colonizados e com candidíase bucal, desde a 

aderência até a formação do biofilme sobre a superfície de poliestireno, mostrou 

aumento da intensidade da reação com o XTT, conforme há o aumento da 

concentração de células durante a formação do biofilme pelos isolados de Candida. 
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  5.5.3 Adesão em corpos de prova por UFC 

 

 A capacidade de aderência fúngica a resina acrílica pela técnica de contagem 

de UFC foi expressa pelo número de microorganismos aderidos ao corpo de prova 

por mL, determinados através da contagem de UFC em células crescidas em 

superfície de ágar Sabouraud por 48 horas, conforme mostra a Tabela 10. As 

amostras 79 (C. parapsilosis) e 101 (C. parapsilosis) apresentaram alto número de 

unidades formadoras de colônias aderidas ao corpo de prova, apresentando uma 

capacidade pelo menos cinco vezes maior em aderir a este material que isolados de 

C. albicans. 

 

Tabela 10 - Aderência fúngica pela técnica de contagem de UFC em leveduras 

isoladas da cavidade bucal de receptores de transplante renal colonizados e com 

candidíase bucal 

Manifestação bucal 
Nº do 

isolado Espécie Nº x 10
4 
UFC/mL ± DP 

COLONIZAÇÃO 

20 C. albicans 9 ± 1,7 

53 C. albicans 5,3 ± 0,6 

61 C. albicans 10 ± 1,0 

100 C. albicans 9,7 ± 1,5 

79 C. parapsilosis 53 ± 9,4 

77 C. tropicalis 6,3
 
± 0,6 

CANDIDÍASE BUCAL 

99 C. albicans 2,3 ± 0,6 

116 C. albicans 10 ± 2,0 

19 C. dubliniensis 6,3 ± 1,5 

101 C. parapsilosis 45 ± 3,0 

 

 

5.5.4 Aderência à célula epitelial bucal humana 

 

 A capacidade de aderência dos isolados de Candida spp. à célula epitelial 

bucal humana foi expressa pelo número de blastoconídios aderidos a 150 células 

epiteliais bucais humanas visualizadas em microscópio óptico (40x), conforme 

mostra a Tabela 11. 

Todos os isolados de C. albicans, independentemente de serem oriundos de 

receptores de transplante renal colonizados ou apresentando candidíase bucal, 
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apresentaram alta capacidade de adesão a células epiteliais bucais humanas com 

média de 167,5 blastoconídios/150 CEBH contadas (Tabela 13). Contudo, C. 

dubliniensis apresentou baixa aderência a CEBH (média de 68 blastoconídios/150 

CEBH).  

Embora, as amostras de C. albicans e de C. não-C. albicans não tenham 

apresentado diferença estatisticamente significativa quanto à capacidade de aderir 

às CEBH (p = 0,08), observou-se uma tendência das amostras de C. albicans 

mostraram-se mais aderentes que as de C. não-C.albicans a células epiteliais bucais 

(Tabela 13). 

  

 

Tabela 11 - Aderência de isolados de Candida, provenientes da cavidade 

bucal de receptores de transplante renal colonizados e com candidíase bucal, 

a células epiteliais bucais humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Manifestação 

bucal 

Nº do 

isolado 
Espécie 

Número de 

blastoconídios 

aderidos a 150 CEBH 

(Média ± DP) 

COLONIZAÇÃO 

20 C. albicans 124 ± 18 

53 C. albicans 103 ± 12 

61 C. albicans 133 ± 8 

100 C. albicans 223 ± 15 

79 C. parapsilosis 181 ± 17 

77 C. tropicalis 85 ± 9 

CANDIDÍASE 
BUCAL 

99 C. albicans 202 ± 19 

116 C. albicans 228 ± 19 

19 C. dubliniensis 68 ± 16 

101 C. parapsilosis 122 ± 10 
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 5.5.5 Determinação da atividade de proteinase 

 

Todas as amostras foram capazes de produzir níveis detectáveis desta 

enzima. A atividade enzimática variou de 0,03 a 0,11 com média de 0,07. As 

amostras 101 (C. parapsilosis) e 99 (C. albicans), oriundas de receptores de 

transplante renal apresentando candidíase bucal, produziram quantitativamente mais 

proteinase. Ressaltamos também os níveis razoáveis de atividade de proteinase 

produzidos por C. dubliniensis (Tabela 12).  

Houve associação estatisticamente significativa entre a produção de 

proteinase e a presença de candidíase bucal (p = 0,03; Tabela 14). 

 

 

Tabela 12 – Atividade da enzima proteinase de leveduras isoladas da cavidade 

bucal de receptores de transplante renal colonizados e com candidíase bucal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5.5.6 Fatores de virulência x Espécie de Candida 

  

Relacionando-se os fatores de virulência avaliados com a espécie de levedura 

(C. albicans e C. não-C. albicans) isolada da cavidade bucal dos receptores de 

transplante renal, observou-se que não houve associação estatisticamente 

significativa entre essas variáveis, conforme mostra a Tabela 13. Salientamos que 

Manifestação bucal 
Nº do 

isolado 
Espécie 

Produção de proteinase 

(Média DO ± DP) 

COLONIZAÇÃO 

20 C. albicans 0,03 ± 0,006 

53 C. albicans 0,04 ± 0,01 

61 C. albicans 0,07± 0,01 

100 C. albicans 0,06 ± 0,01 

79 C. parapsilosis 0,07 ± 0,02 

77 C. tropicalis 0,06 ± 0,006 

CANDIDÍASE 
BUCAL 

99 C. albicans 0,10 ± 0,01 

116 C. albicans 0,07 ± 0,01 

19 C. dubliniensis 0,07 ± 0,02 

101 C. parapsilosis 0,11 ± 0,01 
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não foi possível desmembrar a categoria “C. não-C. albicans” nas variadas espécies 

para a realização da análise estatística, devido à pequena amostragem de cepas de 

C. não-C. albicans.  

 
Tabela 13 – Mediana e quartis (Q1 – Q3) dos fatores de virulência entre as espécies de Candida (C. 

albicans e Candida não-C. albicans) 

Fatores de virulêcia Espécies p* 

 C. albicans C. não-C. albicans  

 Md Q1 – Q3 Md Q1 – Q3  

Aderência a microplaca de 

poliestireno 
2,5 1,75 – 4,0 3,5 0,75 – 4,0 0,94 

Aderência ao corpo de prova 93,5 45,5 – 100,0 256,5 63 – 510  0,39 

Aderência às células 

epiteliais bucais 
167,5 118,5 – 224,5 103,5 72,5 – 166,2 0,08 

Proteinase 0,064 0,035 – 0,085 0,069 0,06 – 0,10 0,52 

*Teste de Mann-Whitney-U 

 

  

 5.5.7 Fatores de virulência x Presença de candidíase bucal 

 

 Relacionando-se os fatores de virulência analisados com a presença de 

candidíase bucal observou-se associação estatisticamente significativa entre a 

produção de proteinase e a presença de candidíase bucal (p=0,03), conforme 

demonstrado na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Mediana e quartis (Q1 – Q3) dos fatores de virulência com a presença de candidíase 

bucal  

Fatores de virulência Presença de candidíase bucal p* 

 NÃO SIM  

 Md Q1 – Q3 Md Q1 – Q3  

Aderência a microplaca de 

poliestireno 
3,0 2,0 – 4,0 2,5 0,25 – 4,0 0,98 

Aderência ao corpo de 

prova 
93,5 60,5 – 207,5 81,5 33,0 – 362,5 0,83 

Aderência às células 

epiteliais bucais 
128,5 98,5 – 191,5 162,0 81,5 – 221,5 0,80 

Proteinase 0,055 0,035 – 0,068 0,088 0,07 – 0,11 0,03 

*Teste de Mann-Whitney-U 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A prevalência de candidíase bucal em receptores de transplante renal 

encontrada na literatura varia de 9,4% a 46,7% (AL-MOHAYA et al., 2002, 2009; DE 

LA ROSA-GARCÍA et al., 2005; GÜLEÇ et al., 2003; KING et al., 1994; TYRZYK et 

al., 2004). Essa variação bastante ampla pode ser atribuída à sensibilidade dos 

distintos métodos de coleta e isolamento utilizados, às diferenças dos níveis de 

imunossupressão, critérios diagnósticos e populações de estudo. Na presente 

investigação, candidíase bucal foi diagnosticada em 14,4% dos transplantados 

renais estando, portanto, na faixa de variação descrita na literatura. De la Rosa-

García e colaboradores (2005), em estudo realizado com 90 receptores de 

transplante de rim no México, observaram uma prevalência de 18,7% de candidíase 

bucal. Al-Mohaya, Darwazeh, Al-Khudair (2002) diagnosticaram candidíase bucal em 

15,5% dos 58 receptores de transplante renal avaliados. Güleç e Haberal (2010) 

estudaram a prevalência de lesões orais em 100 receptores de transplante renal e 

encontraram uma prevalência de 26% de candidíase bucal. 

Vários estudos mostram que a forma mais freqüente de candidíase bucal é a 

eritematosa (AL-MOHAYA; DARWAZEH; AL-KHUDAIR, 2002; AL-MOHAYA et al., 

2009; DE LA ROSA-GARCÍA et al., 2005; GUPTA et al., 1994; KING; THORNHILL, 

1996; SPOLIDORIO et al., 2006), contudo nossos dados apontam candidíase 

atrófica crônica como a forma mais encontrada no presente estudo, justificado pelo 

fato do Brasil ser ainda considerado um país de desdentados. Sendo assim, o uso 

de prótese associado à ausência de informações sobre higiene bucal favorecem o 

desenvolvimento desse tipo de infecção (FORTES, 2007). O presente estudo aponta 

relação estatisticamente significativa (p=0,01) entre a presença de candidíase bucal 

e o uso de prótese dentária, corroborando com Darwazeh e colaboradores (2001), 

os quais relatam que o uso de prótese favorece o aumento da taxa de colonização 

de leveduras e predispõe ao desenvolvimento da candidíase bucal.  

Candida albicans é a espécie implicada na maioria dos casos de candidíase 

bucal em pacientes imunocomprometidos (DONGARI-BAGTZOGLOU; FIDEL, 2005; 

GOLECKA et al., 2006), embora outras espécies, como C. glabrata foram 
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recentemente emergindo como possíveis agentes etiológicos (LI; REDDING; 

DONGARI-BAGTZOGLOU, 2007). 

Em nosso estudo, observamos que a maioria dos episódios de candidíase 

bucal foi causado por C. albicans (87,5%), corroborando com os dados da literatura, 

e 12,5% por outras espécies de levedura, representadas essencialmente por 

C.dubliniensis e C. parapsilosis.  

Candida dubliniensis é comumente associada com candidíase bucal em 

pacientes com o vírus da imunodeficiência humana e tem sido relatada em pacientes 

em todo o mundo (RAMAGE et al., 2001a). No Brasil, foi inicialmente isolada em 

dois pacientes com AIDS no estado de São Paulo (MILAN et al., 1999; SANO et al., 

2000). Em 2001, Alves e colaboradores relataram o isolamento de C. dubliniensis 

em três pacientes com AIDS, sendo o primeiro isolamento dessa espécie no Rio 

Grande do Sul. No presente estudo, observamos o isolamento de C. dubliniensis em 

um receptor de transplante renal com candidíase eritematosa, sendo considerado 

um achado raro em tal população. Al-Mohaya, Darwazeh e Al-Khudair (2002) 

encontraram um caso de candidíase bucal por C. dubliniensis em 58 receptores de 

transplante renal avaliados.  

Na literatura, o termo colonização é usado preferencialmente para indicar a 

presença de levedura na ausência de infecção, enquanto o termo infecção é usado 

para indicar evidência clínica de doença fúngica (AL-MOHAYA; DARWAZEH; AL-

KHUDAIR, 2002). 

A colonização da cavidade bucal de receptores de transplante renal por 

leveduras do gênero Candida varia de 30,9% a 74,1% (AHMADIEH et al., 2010; AL-

MOHAYA; DARWAZEH; ALKHUDAIR, 2002; BADIEE et al., 2005; DONGARI-

BAGTZOGLOU et al., 2009; SPOLIDORIO et al., 2006). Em nossa pesquisa, 48,6% 

dos 111 transplantados renais estudados apresentaram colonização da cavidade 

bucal por Candida spp., estando, portanto, de acordo com a literatura. 

O isolamento de Candida spp. na saliva pode ser influenciado pela 

sensibilidade dos métodos de detecção, e a heterogeneidade dos estudos reflete 

diferenças quanto à idade, gênero, presença de próteses, aparelhos ortodônticos, 

tabagismo, presença de cárie, condição periodontal e higiene bucal deficiente da 

população estudada, assim como o tamanho da amostra. Além dos fatores citados 
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acima, deficiências imunológicas, congênitas ou adquiridas e o uso de 

medicamentos influenciam o isolamento de Candida spp. da cavidade bucal 

(FOTOS; HELLSTEIN; VINCENT, 1991; STENDERUP 1990).  

Apesar das leveduras do gênero Candida serem frequentemente comensais 

humanos (RÖRIG; COLACITE; ABEGG, 2009), sendo isoladas de diferentes sítios 

da cavidade bucal, incluindo língua, mucosa jugal, mucosa palatal e microbiota 

subgengival (NIKAWA et al., 2006), existem algumas propriedades atribuídas ao 

microorganismo, comumente denominadas fatores de virulência, que lhes conferem 

a capacidade de produzir doença. Esses atributos incluem adesão a substratos 

inertes e biológicos, formação de tubo germinativo com consequente 

desenvolvimento da forma filamentosa, variabilidades fenotípica (phenotypic 

switching), genotípica e antigênica, produção de enzimas extracelulares hidrolíticas 

e hidrofobicidade de superfície celular (YANG, 2003). 

É sabido que o fenômeno da aderência é o primeiro passo no processo de 

colonização, que com o passar do tempo avança, levando à formação de um 

biofilme, que pode se desenvolver tanto em hospedeiros quanto em dispositivos 

médicos invasivos (NIKAWA et al., 2006). Infecções por Candida são comumente 

associadas à formação de biofilme. Estes biofilmes consistem de uma matriz com 

micro-colônias de leveduras, hifas e pseudohifas embebidas em uma matriz 

exopolimérica de substâncias extracelulares, dispostos em uma complexa estrutura 

(HASAN et al., 2009; SENEVIRATNE et al., 2008). 

No presente estudo, a formação de biofilme foi inicialmente avaliada pelo 

método de aderência ao poliestireno, segundo Shin e colaboradores (2002), com 

leitura realizada em espectrofotometria. Nossos resultados mostram que 94,3% dos 

isolados foram capazes de formar biofilme. Seis  espécies de Candida, sendo 3 

isolados de C. albicans e 3 de C. parapsilosis, apresentaram elevada capacidade de 

aderência. Destes, dois haviam sido isolados de transplantados renais colonizados e 

um de candidíase bucal.   

É notória a alta capacidade que C. parapsilosis possui para proliferar em altas 

concentrações de glicose e formar biofilme em materiais protéticos (BRANCHIN et 

al., 1994, SHIN et al., 2002). Em nosso estudo, a alta capacidade de aderência de 

isolados de C. parapsilosis a materiais plásticos confirma a elevada produção de 

biofilme por essa espécie. Pfaller, Messer e Hollis (1995), também utilizando caldo 
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Sabouraud dextrose com 8% de glicose, relataram que 83% dos isolados de  C. 

parapsilosis recuperados a partir de sangue ou de cultura de cateter foram biofilme 

positivos, confirmando a alta capacidade de aderência desse microorganismo. 

Shin e colaboradores (2002) observaram que a produção de biofilme por 

isolados de C. albicans foi significativamente menos frequente (8%) do que por 

espécies de C. não-C. albicans (61%; p < 0,0001). A produção de biofilme foi mais 

frequentemente observada nos isolados de C. tropicalis (80%, 49 de 61), seguido 

por C. parapsilosis (73%, 38 de 52), C. glabrata (28%, 17 de 61) e C. albicans (8%, 

11 de 146). A baixa capacidade de formação do biofilme em C. albicans poderia ser 

justificada pela maior adaptação do microorganismo à microbiota humana e baixa 

adaptação de sobrevivência em superfícies inanimadas, em comparação com outras 

espécies de Candida possíveis de serem isoladas de outros nichos.  

Tamura e colaboradores (2007) pesquisaram o potencial de aderência  de 23 

leveduras isoladas de cateteres e mãos de trabalhadores em um hospital do 

Noroeste do Paraná, utilizando a mesma metodologia do nosso trabalho, e 

observaram que as espécies Candida não-C. albicans expressaram aderência com 

mais intensidade (p= 0,0263), sendo C. glabrata a espécie que apresentou maior 

aderência.  

Estudo realizado por Furlaneto-Maia e colaboradores (2008), mostrou que 

66,7% dos isolados de Candida provenientes da cavidade bucal de idosos sem 

manifestação cliníca de candidíase foram capazes de formar biofilme. A maioria 

(56%) dos isolados apresentou fraca capacidade para formação de biofilme (+), 

enquanto que apenas um deles (C. glabrata)  mostrou forte formação de biofilme (4 

+). 

Na presente investigação, embora 94,3% dos isolados tenham sido capazes 

de  formar biofilme (com exceção de 4 isolados cultivados em meio contendo glicose 

8%), nós não encontramos associação significativa entre a produção de biofilme e a 

espécie de levedura isolada, apesar de todos os isolados de C albicans terem 

produzido biofilme. Tal fator poderia ser explicado devido ao baixo número de 

isolados de C. não-C. albicans, o que comprometeu a análise dos dados.  

Para avaliar a aderência e formação de biofilme, já foram descritos diferentes 

sistemas e superfícies, conforme o objetivo de cada estudo (CAMACHO; 
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GASPARETTO; SVIDZINSKI et al., 2007; SHIN et al., 2002; TAMURA; 

GASPARETTO; SVIDZINSKI, 2003).  O método colorimétrico, baseado na redução 

dos sais de tetrazólio em derivados formazan, tem sido utilizado na avaliação 

quantitativa da formação de biofilme (KUHN et al., 2002; RAMAGE et al., 2001b). 

Esse método possibilita ainda a quantificação do crescimento fúngico e viabilidade 

celular em células presentes no biofilme, através da medida da atividade metabólica 

do fungo.  

Os resultados deste estudo mostraram o aumento da intensidade da reação 

com o XTT, a partir de 3 horas. O aumento da densidade celular (formação de 

biofilme) foi diretamente relacionada ao aumento das medições colorimétricas com a 

redução do XTT. 

Segundo Hawser (1996) as leituras colorimétricas são diretamente 

proporcionais ao número de células aderidas. Kunh e colaboradores (2003) também 

demonstraram que a intensidade da reação com o XTT varia com a concentração de 

células. No entanto, a relação entre a intensidade de reação com o XTT e a 

concentração celular varia de espécie para espécie.  

No presente trabalho também foi utilizada uma metodologia que envolveu a 

contagem do número de unidades formadoras de colônia (UFC) provenientes de 

células de levedura aderidas a corpo de prova, o que tornou possível não apenas 

demonstrar a capacidade das leveduras para a adesão a material de resina acrílica, 

mas também a viabilidade dos microorganismos.    

Estudo realizado na  Universidade Estadual de Maringá, Paraná, Brasil, para  

avaliar a aderência de espécies do gênero Candida a catéteres urinários de silicone 

e látex (TAMURA; GASPARETTO; SVIDZINSKI, 2003), mostrou que a maior média 

da contagem de UFC foi igual a 28,9 x 102/mL aderidas ao cateter de látex. Os 

resultados do teste t-Student demonstraram que o cateter de látex facilitou mais a 

adesão do que o cateter de silicone (p<0,01) e o conjunto de resultados obtidos e 

analisados pelo teste de Tukey, mostrou que a maior média de aderência foi de C. 

albicans ao cateter de látex.  

O presente trabalho utilizou corpos de prova de resina acrílica (material para 

base de prótese dentária) para avaliar a viabilidade celular pela determinação do 

número de colônias formadas após o plaqueamento de uma suspensão de células 
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em ágar Sabouraud. Observou-se que a menor contagem de UFC foi igual a 2,3 x 

104/mL, correspondendo a uma amostra de C. albicans. Os isolados de C. 

parapsilosis também apresentaram elevada capacidade de aderência por esse 

método, confirmando a alta capacidade de aderência desta espécie a biomateriais. 

De acordo com Hawser e Douglas (1994), a natureza química da superfície 

de contato influencia a magnitude da formação de biofilme, que é aumentada em 

látex de policloreto de vinilo, mas substancialmente diminuída em poliuretano e 

silicone.  A resina acrílica apresenta elevada porosidade superficial (FORTES, 

2007), consequentemente, as leveduras aderem mais facilmente à superfície desse 

material. Isso justificaria  o maior número de UFC encontrado no nosso estudo. No 

entanto, é necessário respaldo científico para confirmação dessa hipótese, uma vez 

que não foram encontrados estudos disponíveis na literatura que comparassem a 

aderência de microorganismos entre esses materiais. 

A maioria dos estudos têm mostrado que C. albicans é mais aderente à célula 

epitelial bucal que outras espécies de Candida (BIASOLI; TOSELLO; MAGARÓ, 

2002; COSTA et al., 2010; LYON; RESENDE, 2007). No presente trabalho, os 

isolados de C. albicans apresentaram maior mediana de adesão à célula epitelial 

bucal do que os isolados de C. não-C. albicans, contudo não foi verificada diferença 

significativa (p = 0,08) entre a adesão de C. albicans e de C. não- C. albicans. Este 

fato provavelmente está relacionado à incapacidade de comparação de cada 

espécie de Candida com C. albicans separadamente. Entretanto, C. albicans foi 

notoriamente mais aderente às células epiteliais bucais que os únicos isolados de C. 

dubliniensis e C. tropicalis, corroborando com os achados encontrados em literatura. 

Neste estudo, os isolados provenientes de receptores de transplante renal 

apresentando candidíase bucal mostraram-se mais aderentes à célula epitelial bucal 

humana do que as amostras oriundas dos portadores de colonização, sugerindo que 

a maior capacidade de aderência à célula epitelial bucal por Candida spp. parece 

favorecer o desenvolvimento da candidíase. Porém, essa variação não foi 

estatisticamente significativa. Nosso resultado vai de encontro ao observado por 

Lyon e Resende (2006), os quais observaram que isolados de C. albicans obtidos a 

partir da cavidade bucal de usuários de próteses que apresentaram sinais de 

estomatite protética foram mais aderentes à célula epitelial bucal do que aqueles 

obtidos de pacientes sem sinais de doença. O número médio de células de 
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leveduras aderidas a 50 BEC foi 124,2 ± 11,4. Entre os isolados obtidos de  usuários 

com a mucosa bucal normal, esse valor foi 98,0 ± 11,25. A diferença foi 

estatisticamente significativa (p<0,001). De acordo com Olsen (1990) parece haver 

notável diferenças na capacidade de adesão de leveduras isoladas de pacientes 

com candidíase e os de indivíduos assintomáticos colonizados. 

No presente estudo, C. dubliniensis, embora fenotipicamente indistinguivel a 

C. albicans (forma clamidoconídios e produz tubo germinativo; ALVES et al., 2001; 

O’CONNOR et al., 2010), apresentou menor capacidade de aderência às células 

epiteliais bucais, seguindo a mesma tendência encontrada na baixa capacidade de 

formação de biofilme e a aderência ao corpo de prova. Este fato ressalta que há 

diferenças importantes na aderência de C. dublinienis. 

A aderência à célula do hospedeiro é considerada um evento provavelmente 

relacionado à invasão da célula ou tecido (COSTA et al., 2010). Henriques, Azeredo 

e Oliveira (2007) sugeriram que os fatores que afetam a adesão de Candida às 

células epiteliais pode depender da levedura. De acordo com Kennedy (1988), a 

adesão pode ser considerada um processo específico multifatorial envolvendo vários 

tipos de adesinas da superfície celular de Candida, bem como uma variedade de 

sítios de ligação nas células hospedeiras.  

A produção de proteinases é considerada um fator relevante na virulência de 

Candida durante as infecções devido à capacidade de expressão diferencial destas 

enzimas de acordo com o local e estágio da infecção (HUBE; NAGLIK, 2001). A alta 

atividade proteolítica pode ser estimulada em meio ácido (WU; SAMARANAYAKE, 

1999), encontrado em ambientes orais protegidos da ação lubrificante da saliva, 

como na superfície da boca em contato com a prótese dentária (HOEGL; OLLERT; 

KORTING, 1996), bem como na ingestão regular e prolongada de alimentos com 

alto teor de carboidratos que levam à diminuição do pH na placa dentária a níveis 

propícios para a atividade da proteinase (SAMARANAYAKE et al., 1983). 

O presente estudo avaliou o perfil de atividade proteolítica das leveduras pelo 

método quantitativo, através do qual, observou-se atividade proteolítica de todos os 

isolados, com valores de DO variando  de 0,03 a 0,11 (média de 0,068). Os 

resultados revelaram associação estatisticamente significativa entre a produção de 

proteinase e a presença de candidíase bucal (p=0,03). Nossos achados corroboram 

com Lyon e Resende (2006), que utilizando metodologia semelhante para avaliar a 
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atividade proteolítica de isolados de C. albicans  provenientes da cavidade bucal de 

pacientes com estomatite protética (candidíase bucal) e usuários de prótese total 

com mucosa palatal normal, observaram que os valores de DO variaram de 0,41 a 

0,72 (média 0,55) entre os isolados obtidos de mucosa palatal normal e de 0,68 a 

1,52 (média 1,17) entre os isolados de C. albicans obtidos a partir de usuários de 

prótese total com estomatite protética. Houve diferença significativa entre a 

produção de proteinase pelos isolados do grupo de pacientes com candidíase e do 

grupo  sem lesão bucal (p<0,001). Nossos dados corroboram a importância da 

produção de proteinase no estabelecimento da candidíase bucal. Este fato pode ser 

ainda reforçado pela atividade normal de produção de proteinase pelo nosso isolado 

de C. dubliniensis. A produção de proteinase parece ter contribuido para o 

estabelecimento da candidíase bucal também nesta espécie que é altamente 

relacionada a C. albicans.  

O isolado de C. dubliniensis, oriundo de paciente apresentando candidíase 

bucal, apesar de não ter apresentado capacidade de formação de biofilme pelo 

método de  aderência a microplaca de poliestireno com leitura em 

espectrofotômetro, de ter apresentado uma menor capacidade quanto a formação de 

biofilme pelo método da redução do XTT e de mostrar baixa adesão à célula epitelial 

bucal humana, expressou níveis razoáveis de proteinase (média 0,07 ± 0,02), 

semelhante ao produzido pelos isolados de C. albicans (mediana 0,06), sugerindo 

que a atividade enzimática extracelular proteolítica parece ter desempenhado um 

papel principal na patogenicidade de C. dubliniensis.  De acordo com Gilfillan e 

colaboradores (1998), sete genes homólogos (SAP)  também foram detectados em 

C. dubliniensis, mas escassos estudos foram realizados enfocando atividade de 

proteinase nessa espécie (HANNULA et al., 2000; LINARES et al., 2007; 

McCULLOUGH; CLEMONS; STEVENS, 1999).  

Segundo Hannula e colaboradores (2000), no que tange a produção de 

proteinase, as espécies C. albicans e C. dubliniensis parecem não apresentar 

diferenças estatisticamente significativas entre si. Linares et al. (2007), ao 

pesquisarem a produção de proteinase pela formação de um halo de hidrólise 

translúcido ao redor da colônia, evidenciaram maior atividade de proteinase em C. 

albicans em relação a C. dubliniensis (p < 0,05). Este achado é divergente do 

observado por McCullough, Clemons e Stevens (1999) que sugeriram que C. 
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dubliniensis produziu níveis mais elevados de atividade da proteinase do que 

isolados de C. albicans. Entretanto, o método quantitativo utilizado no presente 

estudo é considerado mais apropriado que a exclusiva leitura de formação de halo 

em placa, considerado apenas qualitativo. 

 Estudos relacionados à candidíase bucal em receptores de transplante renal 

limitam-se à investigação de aspectos clínicos e epidemiológicos, não havendo 

dados concernentes a fatores de virulência. Ressaltamos a importância da 

realização de estudos relacionados aos fatores de virulência de leveduras isoladas 

nessa população, a fim de que se aprofunde o conhecimento dos aspectos 

microbiológicos da candidíase bucal.  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

7 CONCLUSÕES 

 

 Observou-se elevado índice de isolamento de leveduras na cavidade bucal 

dos receptores de transplante renal (63,1%), sendo isoladas as seguintes espécies: 

C. albicans (85,7%), C. tropicalis (5,7%), C. parapsilosis (5,7%), C. glabrata (2,9%) e 

C. dubliniensis (1,4%). 

 

 Foi diagnosticada candidíase bucal em 14,4% dos receptores de transplante 

renal, havendo o isolamento de C. dubliniensis em um caso de candidíase 

eritematosa. 

 

 Houve associação estatisticamente significativa (p = 0,01) entre o uso de 

prótese dentária e a presença de candidíase bucal. 

 

 Observou-se que a maioria dos isolados, tanto os provenientes dos 

transplantados colonizados por Candida spp., bem como aqueles oriundos de 

portadores de candidíase bucal,  produziu biofilme pelo método de aderência ao 

poliestireno, ressaltando-se a alta capacidade de formação do biofilme da maioria 

dos isolados de C. parapsilosis. 

 

 Verificou-se que as células de Candida spp. permaneciam viáveis durante a 

formação do biofilme pelo método da redução do XTT. 

 

 Os isolados de C. parapsilosis também apresentaram elevada capacidade de 

aderência pelo método de adesão ao corpo de prova. 

 

 Os isolados de C. albicans apresentaram maior mediana de adesão à célula 

epitelial bucal humana do que os isolados de C. não-C. albicans, contudo não foi 

verificada diferença estatisticamente significativa.  
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 Os isolados de Candida spp. provenientes de receptores de transplante 

renal apresentando candidíase bucal mostraram-se mais aderentes à célula epitelial 

bucal humana do que as amostras oriundas dos pacientes apenas colonizados 

(embora não tenha sido verificada diferença estatisticamente significativa), 

sugerindo uma tendência de uma maior capacidade de aderência à célula epitelial 

bucal por Candida spp. favorecer o desenvolvimento da candidíase.  

 

 Todas as amostras foram capazes de produzir níveis detectáveis de 

proteinase e observou-se associação estatisticamente significativa entre a produção 

de proteinase e a presença de candidíase bucal. 

 

 O nosso único isolado de C. dubliniensis apresentou negativa ou baixa 

formação de biofilme e aderência ao corpo de prova, entretanto foi capaz de produzir 

níveis de proteinase comparáveis ao de C. albicans, reforçando o papel desta 

enzima no estabelecimento da candidíase bucal em transplantados renais. 
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APÊNDICE A 
 
 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DE RECEPTORES DE TRANSPLANTE RENAL 
                                          

 
 

 

Nome:__________________________________________________Data:_________FONE:____________ 
Endereço:______________________________________________________________________________ 
  
Profissão:________________________________ 
Sexo: 01- feminino          02 – masculino       
Idade:_____________        
Transplante: (  ) 1º  (  )  2º   (  ) 3º         
Tempo que fez a Cirurgia: ________anos ___________meses       

Peso:_________kg          
      

FUNÇÃO RENAL 
Uréia: ___________________         
Creatinina:_______________          

HEMATOLÓGICO 
HEMOGLOBINA – HB:____________________        
HEMATÓCRITO – HT:_____________________        
VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO – VCM: _________________                      
LEUCÓCITOS TOTAL (WBC): _____________________       
BASTONETES:__________          
SEGMENTADOS: _____________________        
EOSINÓFILOS: _____________________        
LINFÓCITOS: _____________________        
MONÓCITOS: _____________________        
PLAQUETAS: _____________________         

IMUNOSSUPRESSORES 
CICLOSPORINA: _____________mg        
TACROLIMUS: _________________ mg        
MICOFENOLATO MOFETIL: _______________ mg       
SIROLIMUS:  _____________mg         
PREDNISONA: _____________mg          
AZATIOPRINA:______________mg         

 
NÍVEIS SÉRICO 

CICLOSPORINA: ___________________        
TACROLIMUS:______________________       
SIROLIMUS (RAPAMUNE):______________         

ANTI-HIPERTENSIVOS 
NIFEDIPINA: _____________mg         
ADRALAZINA: _____________mg         
PROPANOLOL: _____________mg         
ATENSINA, CLONIDINA: _____________mg        
FUROSEMIDA: _____________mg          

 
 
 
ANTI-INFECCIOSOS 

 
SULFAMETOXAZOL (400 mg) + TRIMETOPRIMA (80 mg): _____________mg    
NISTATINA: _____________mg         

 

Nº: 

________

_ 
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Número de automóveis:______________ 

Nº de aparelhos de TV em cores:________ 

Nº de rádios:_________ 

Nº de banheiros:________ 

Nº de empregadas domésticas:__________ 

Posse de máquina de lavar roupa:_____________ 

Posse de vídeo cassete ou DVD:_______ 

      0UTROS 
ATORVASTATINA: _____________mg      
ÁCIDO FÓLICO: _____________mg         
COMPLEXO B: _____________mg          

 
ETIOLOGIA DA NECESSIDADE DO TRANSPLANTE 

 
Causa da necessidade do transplante          
         01 - Nefropatia diabética   
         02 - Hipertensão arterial   
         03 - Glomerulonefrite crônica  
         04 - Rins policísticos   
         05 - Outras causas:______________ 

 
COMPATIBILIDADE 

Doador: 01 – vivo    02 – cadavérico        
  

Fez uso de antibiótico nos últimos três meses?       1 - Sim      2- Não     
Nome da medicamento:_____________________________________________________   
  
Posologia: _____mg  ______horas _______dias         
 
INFECÇÃO DO RECEPTOR PELO CMV:       
                                                                       (  ) 1 – sim : (  ) IgG (  )IgM __________ (1=SIM/2=NÃO)  

         (  ) 2 – não       
INFECÇÃO DO DOADOR PELO CMV:         

(  ) 1 – sim : (  ) IgG  (  ) IgM      
(  ) 2 – não      

 
AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA   

          
           
                 

 
            
            
                
 
 
 
 

HÁBITOS
Tabagismo: 1 - sim           
                2 - nunca fumou 
                3 - já fumou  
Quantos anos você fumou?__________________        
Quantos cigarros por dia? ___________________        
        
Etilismo: 1 - sim           

          2 - nunca bebeu 
           3 - já bebeu  
Quantos anos você bebeu?__________________________       
Quantos dias na semana? ___________________________       

          
Após o transplante renal você já percebeu alguma alteração na boca?  1 – sim /  2– não   
Se sim, o que (descreva).           
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Se sim, com quantos meses você percebeu que apareceu sinais e sintomas? _______     

Nível de instrução do CHEFE de família:  

0 – Analfabeto ou até 3ª série 

1 – 4ª série fundamental 

2 – Fundamental completo 

4 – Médio completo 

8 – Superior completo 
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Sente sensação de boca seca? 
1 – sim  2– não 

Sensação ardência bucal?      
1 – sim  2– não     

Sente gosto metálico?  
1 – sim  2– não 

Sente mau hálito?      
1 – sim       2– não     

Você usa para a higiene oral: 
1 - escova + pasta  
2 - escova + pasta+ fio dental  

3 - escova + pasta+ fio dental + enxaguatório bucal  
4 – escova+pasta+ enxaguatório 

5 - nada  
Quantas vezes no dia? ____________ 
      
Após o transplante renal vocês obtiveram informações a respeito da higienização oral?   
1 – Sim    2 – Não 
 
 Diagnóstico Clínico                      
0. Normal 

1. Infecção herpética 

2. Úlcera traumática 

3. Candídiase 

3.1. Eritematosa 

3.2. Pseudomembranosa 

3.3. queilite angular    

3.4. Atrófica crônica    

4. Leucoplasia pilosa    

5. Língua saburrosa 

6. Hiperplasia gengival  

7. Gengivite necrosante aguda  

8. Papiloma 

9. Tuberculose 

10. Aspergilose 

11. Queilite actiníca 

12. Outros: _________________ 

 
Localização                   
0- Linha cutâneo-mucosa 
1 - Comissuras 
2 - Lábios 
3 - Sulco 
4 - Mucosa oral  

5 - Assoalho da boca    
6 – Língua    
7 - Palato duro e/ou mole   
8 - Crista alveolar/gengiva   
9 – sem registro 

 

                  

   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Hiperplasia Gengival  

00 - Normal – sem sinais de crescimento gengival 

01 - Leve – gengiva com sinais iniciais de crescimento papilar; 
02 - Moderado – crescimento gengival cobrindo menos da metade da coroa 
clínica de qualquer um dos dentes 
03 - Severo – crescimento cobrindo metade ou mais da coroa clínica de 
qualquer um dos dentes. 
X – excluído (edêntulo) 
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Índice de Higiene Oral Simplificado       

Registro do índice de placa: 

0 – nenhuma biofilme visível 

1 – pouca biofilme visível 

2 – biofilme cobrindo mais de 1/3 e menos de 2/3 da superfície dental 

3 – placa cobrindo mais de 2/3 da superfície dental 

X – dente índice e substitutos inexistentes 

 
Registro do índice de cálculo 

0 – nenhum cálculo supragengival observado 
1 – pouco cálculo supragengival observado 
2 – cálculo supragengival cobrindo mais de 1/3 e menos de 2/3 da superfície 

dental 

                            3 – cálculo supragengival cobrindo mais de 2/3 da superfície dental 

                            X – dente índice e substituto inexistentes 

      

 
 
Índice CPO           
  

  
18 

 
17 

 
16 

55 
15 

54 
14 

53 
13 

52 
12 

51 
11 

61 
21 

62 
22 

63 
23 

64 
24 

65 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 Coroa                 

 

  
48 

 
47 

 
46 

85 
45 

84 
44 

83 
43 

82 
42 

81 
41 

71 
31 

72 
32 

73 
33 

74 
34 

75 
35 

 
36 

 
37 

 
38 

Coroa                 

  
            
  PERD_P:_________ 

             
 OBT_P:__________ 

             
            

 

OBSERVAÇÕES:    

 

 

 

 

 

Dentes 

 

Código p/ 

placa 

Código p/ 

cálculo 

16V   

11V   

26V   

36L   

31V   

46L   

Decíduos 

 

A 

B 

C 

D 

E 

P 

  

Permanente  

 

0 

1 

2 

3 

4 

X 

Condição 

 
SADIO 

CARIADO 

RESTAURADO C/ CÁRIE 

RESTAURADO SEM CÁRIE 

PERDIDO POR CÁRIE 

PERDIDO POR OUTRAS RAZÕES 



79 

 

ANEXO A 
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RESUMO 

Apesar das leveduras do gênero Candida serem frequentemente comensais humanos, isoladas de 

diferentes sítios orais, existem propriedades ligadas às células de Candida, comumente denominadas 

fatores de virulência, que lhes conferem a capacidade de produzir doença. O objetivo deste estudo foi 

realizar identificação e avaliar os fatores de virulência de leveduras isoladas da cavidade bucal de 

transplantados renais acompanhados no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal – RN. Foram 

utilizadas 70 leveduras do gênero Candida isoladas de 111 transplantados e identificadas de acordo 

com técnicas padronizadas. Observamos elevado índice de isolamento de leveduras na cavidade 

bucal dos transplantados renais (63,1%), com predomínio de C. albicans. Candidíase bucal foi 

diagnosticada em 14,4% dos transplantados. A maioria (94,3%) dos isolados foi capaz de produzir 

biofilme pelo método de aderência ao poliestireno. Todos os isolados de Candida spp. permaneceram 

viáveis durante a formação do biofilme pelo método da redução do XTT. A contagem do número de 

UFC aderidas ao corpo de prova demonstrou alta capacidade de aderência de C. parapsilosis. Os 

isolados de C. albicans apresentaram maior mediana de adesão à célula epitelial bucal humana do 

que os isolados de C. não-C. albicans, contudo essa diferença não foi estatisticamente significativa. 

C. dubliniensis apresentou baixa capacidade de aderência ao plástico e células epiteliais. 

Observamos atividade proteolítica em todos os isolados pesquisados, inclusive o isolado de C. 

dubliniensis, e associação estatisticamente significativa entre a produção de proteinase e a presença 

de candidíase bucal. Ressaltamos a importância da realização de estudos relacionados aos fatores 

de virulência de leveduras isoladas nessa população, a fim de que se aprofunde o conhecimento dos 

aspectos microbiológicos da candidíase bucal. 

 

Palavras-chave: Candida, fatores de virulência, candidíase bucal, transplantado renal. 
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INTRODUÇÃO 

As leveduras do gênero Candida colonizam como agentes comensais a cavidade bucal de 

cerca de 20% a 75% da população adulta sem evidência de infecção [1]. Contudo, em determinadas 

circunstâncias, principalmente em indivíduos imunocomprometidos, como pacientes com HIV/AIDS e 

transplantados, pode causar infecções oportunistas variando desde a infecção superficial da 

membrana mucosa a infecções sistêmicas [2]. 

A candidíase bucal é uma infecção oportunista comumente vista nos receptores de 

transplante renal [3]. A prevalência desta enfermidade varia de 9,4% a 46,7% [3-8]. C. albicans é a 

espécie mais frequentemente associada com lesões orais, mas outras espécies menos virulentas de 

Candida como C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei e C. dubliniensis também têm sido 

isoladas da saliva de pessoas com ou sem candidíase bucal [9]. 

A transição dessas leveduras de comensal inócuo à parasita prejudicial depende tanto de 

fatores de virulência do microorganismo como da susceptibilidade do hospedeiro [10]. Vários fatores 

de virulência contribuem para a patogenicidade de Candida spp., incluindo a capacidade de aderir a 

células epiteliais e endoteliais do hospedeiro, formação de hifas, alterações fenotípicas e produção de 

enzimas hidrolíticas, principalmente fosfolipases e proteinases [1, 11, 12]. 

Os patógenos fúngicos são capazes de aderir a diferentes tipos celulares e a vários 

biomateriais, como cateteres, próteses ou implantes médicos, onde a levedura forma biofilmes que 

contribuem para a colonização dos tecidos. A aderência é o primeiro passo no estabelecimento da 

infecção e parece ser modulada por uma ampla variedade de adesinas que são expressas na 

superfície da parede celular [11-13]. 

Embora vários fatores possam predispor ao desenvolvimento de candidíase bucal em 

pacientes transplantados renais, atualmente, não há estudos que tenham analisado a virulência de 

leveduras isoladas da cavidade bucal dessa população. Portanto o objetivo deste estudo foi identificar 

as espécies de leveduras isoladas da cavidade bucal de receptores de transplante renal e avaliar a 

capacidade de aderência, formação de biofilme e produção de proteinase desses isolados. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Pacientes  

No período de abril a julho de 2008, foram avaliados 111 receptores de transplante renal que, 

rotineiramente, são acompanhados no Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL, Natal-Brasil. Tais 

pacientes foram submetidos ao exame clínico da cavidade bucal para o diagnóstico de candidíase, de 

acordo com o critério diagnóstico para lesões orais em portadores do vírus da imunodeficiência 

adquirida (HIV) do EC-Clearinghouse e Organização Mundial de Saúde [14]. 

Uma amostra de 2 mL de saliva foi coletada de todos os pacientes, com estimulação prévia 

por goma base [15], posteriormente inoculada na superfície de ágar Sabouraud dextrose (Oxoid LTD., 

Inglaterra) suplementado com 300 μg/mL de cloranfenicol (Park-Davis). Resumidamente, alíquotas de 

0,1 mL de saliva pura foram distribuídas nas placas, em duplicata, com o auxílio de uma alça de 
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Drigalsky. As placas foram incubadas a 37°C por 48 horas. A identificação das espécies de leveduras 

foi realizada de acordo com técnicas padronizadas [16-19]. 

Todas as amostras foram coletadas após obtenção do Termo de Consentimento Informado 

de cada sujeito. O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Onofre Lopes. 

 

Capacidade de aderência a material plástico: Formação de biofilme  

A partir do crescimento das leveduras cultivadas em SDA por 24h a 25ºC, foram preparados 

inóculos em tubos contendo 3 mL de solução salina, sendo padronizada a turbidez de acordo com o 

tubo 4 da escala McFarland. 

 Foram transferidas alíquotas de 20 μL de cada inóculo aferido em cada poço das microplacas 

de poliestireno estéreis (com 96 poços de fundo chato) e alíquotas de 180 μL de caldo Sabouraud 

dextrose (SDB) (2,7g de Sabourand Dextrose Broth, 100mL de água destilada e 8% de glicose). 

Estas microplacas foram incubadas a 35ºC por 24 horas sem agitação. Após o período de incubação 

foi feito lavagem em lavadora automática (Atlantis, Asys, Austria) e ao final, adicionados 200μL de 

água destilada em cada poço.  

A leitura foi realizada em leitora de microplacas (Expert Plus, Asys, Austria) em comprimento 

de onda de 450 nm. A percentagem da transmitância (%T) de cada amostra testada foi subtraída do 

valor da %T do branco para obter a medida da quantidade de luz bloqueada quando da sua 

passagem através dos poços. Os ensaios foram realizados em quadruplicata e a produção de 

biofilme de cada isolado foi classificada da seguinte maneira: Negativo (-): %T<5; 1+: 5<%T<20; 2+: 

20<%T<35; 3+: 35<%T<50; 4+: %T ≥ 50. A leitura obtida em densidade óptica (DO) foi convertida 

para transmitância (%T) e subtraída do valor obtido nos poços referentes ao branco (já convertido em 

T%)
 
[20,21]. 

 

Formação de biofilme avaliada pela redução do XTT  

A partir do crescimento das leveduras cultivadas em SDA por 24h a 25ºC, foram preparados 

inóculos em tubos contendo 3 mL de solução salina, sendo padronizada a turbidez de acordo com o 

tubo 4 da escala McFarland. 

 Foram transferidas alíquotas de 20 μL de cada inóculo aferido em cada poço de seis 

diferentes microplacas de poliestireno estéreis (com 96 poços de fundo chato) e alíquotas de 180 μL 

de SDB. Estas microplacas foram incubadas a 35ºC nos tempos de 1, 2, 4, 8, 24 e 48 horas e, após 

cada período de incubação, realizou-se lavagem da respectiva placa em lavadora automática 

(Atlantis, Asys, Austria) para a remoção das células não aderidas. 

Em seguida, foram inoculados 100 µL de solução salina 0,85% contendo 100 µg/mL de XTT 

(Sigma Chemical Co., USA) e 10µg/mL de PMS (metosulfato de fenazina) (Sigma Chemical Co., 

USA), tanto nos poços contendo o biofilme quanto nos poços-controle. Nos poços-controle negativo 

foram inoculados 200 µL de SDB. 
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As placas foram incubadas a 35ºC por 3 horas protegidas da luz e após o período de 

incubação, a reação colorimétrica foi medida em leitora de microplacas (Expert Plus, Asys, Austria) 

em 492nm [22]. 

 

Adesão em corpos de prova por UFC 

Foram realizados cultivos em SDA incubados durante 24 horas antes do experimento. Desses 

cultivos, colônias isoladas foram retiradas e suspensas em solução salina estéril, ajustando uma 

concentração aproximada de 1 a 2 x 10
6 
células/mL em Câmara de Neubauer (Preciss). 

          Corpos de prova (previamente confeccionados em resina acrílica polimerizável medindo 8 x 4 x 

1mm) [23] foram colocados em tubos de ensaio contendo 2 mL da suspensão de leveduras já 

ajustada e incubados por 1 hora a 37ºC em estufa Incubadora Shaker-NT712, sob agitação contínua 

(120 rpm).  

Após incubação, os corpos de prova foram lavados três vezes com 2,5 mL de solução salina 

estéril para remoção das leveduras fracamente ou não aderidas.  

Cada corpo de prova foi transferido a um novo tubo contendo 2 mL de solução salina estéril e 

aproximadamente 2,5g de pérolas de vidro com 2mm de diâmetro cada. Esses tubos foram 

individualmente submetidos à agitação em agitador de tubos (Vórtex AP56, Phoenix) por um minuto. 

O contato entre os corpos de prova e as pérolas de vidro propiciou o desprendimento das leveduras 

aderidas, ficando estas suspensas no líquido [24]. 

 Em seguida, três alíquotas de 10 µL da suspensão resultante de cada tubo foram semeadas 

separadamente, na diluição 1:100, em placas de Petri contendo SDA. As placas foram incubadas a 

37ºC, sendo então realizadas leituras após 24 e 48 horas. O número de colônias em cada placa foi 

contado e calculado para um resultado expresso em UFC/mL. 

 

Aderência à célula epitelial bucal humana 

Os isolados de Candida spp. foram crescidos “overnight” em NGY (0,1% extrato de levedura, 

0,4% dextrose e 0,1% neopeptona). Amostras de células epiteliais bucais humanas (CEBH) foram 

coletas de voluntários saudáveis com swab estéril friccionado por 2 minutos na cavidade bucal e 

transferidos para tubos de Falcon contendo 5 mL de PBS, mantidas refrigeradas até o momento da 

experimentação. As suspensões de Candida spp. e das CEBH foram centrifugadas a 1200 g (4 °C) 

por 5 minutos e lavadas três vezes com PBS. O inóculo foi padronizado para 5 X 10
6
 células/mL 

(Candida spp.) e 5 x 10
5
 células/mL de CEBH. Os dois tipos de células foram misturados em iguais 

proporções (100 µl de cada suspensão), em triplicata e, em seguida, foram incubados a 30 °C por 1h. 

Subsequentemente, as células foram fixadas em formalina 10% e o número de células de Candida 

spp. aderidas por cada CEBH determinado. Pelo menos 150 CEBH foram contadas em microscópio 

óptico com objetiva de 40x [25]. 

 

 Determinação da atividade de proteinase 

 Os isolados foram cultivados overnight a 37ºC em SDA e então, repicados em NGY e 

incubados a 30ºC sob agitação constante a 200 rpm durante 24 horas. Após incubação, um volume 
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de 200 μL da suspensão de células foi transferido para tubos de ensaio contendo 5 mL de meio 

YCB+ BSA (1,17% yeast carbon base, 1% dextrose e 0,5% BSA) e incubados a 30 °C sob agitação 

constante a 200 rpm por 72 horas. A turbidez da cultura foi determinada em espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 600 nm. Estes tubos foram centrifugados à 4300 g, por 35 minutos a fim de 

remover restos celulares. Após centrifugação, um volume de 250 µL do sobrenadante das culturas foi 

transferido para os tubos teste e controle (em triplicata). Em seguida, 1 mL de tampão citrato de sódio 

acrescido de 1% BSA,  pH 3,8, foi adicionado nos tubos teste. Os tubos teste e controle (contendo 

apenas os sobrenadantes das culturas) foram incubados em banho-Maria a 37 °C durante 1 hora. A 

reação foi interrompida pela adição de 2,5 mL de ácido tricloroacético (TCA) 5% em cada tubo. Em 

seguida, os tubos teste foram incubados em banho de gelo durante 10 minutos para precipitação de 

proteínas não degradadas e 1 mL do tampão citrato de sódio foi adicionado aos tubos controle. Os 

precipitados foram removidos por centrifugação à temperatura ambiente, 3000 rpm por 10 minutos, e 

a absorbância dos sobrenadantes dos tubos teste foi determinada utilizando-se os sobrenadantes dos 

tubos controle como branco no comprimento de onda de 280nm.  A atividade proteolítica foi 

determinada pelo aumento de produtos solúveis em TCA medida a 280 nm em triplicata [26]. 

 

Análise dos dados 

Os dados foram analisados utilizando o programa estatístico “SPSS for Windows” versão 

15.0. 

Os dados quantitativos por não apresentarem distribuição normal, pelo teste de Kolmogorov-

Sminorf (K-S), são apresentados por mediana e quartis (25 e 75) e as diferenças foram analisadas 

pelo teste de Mann-Whitney. 

 Em toda a análise foi considerado um p valor padrão de 0,05 e intervalo de confiança de 

95%.  

 

 

RESULTADOS 

Identificação dos isolados 

Os transplantados apresentaram idade variando entre 12 e 72 anos, média de 36,5 anos, 

sendo 64 (57,7%) do gênero masculino e 47 (42,3%) do feminino. 

Leveduras foram isoladas da cavidade bucal de 70 (63,1%) dos 111 transplantados renais. 

Em 60 deles (85,7%) foi isolada C. albicans e em 10 (14,3%), outras espécies de levedura, com 

predomínio de C. tropicalis (4 – 5,7%) e C. parapsilosis (3 – 4,3%), seguidas por C. glabrata (2 - 

2,9%) e C. dubliniensis (1 – 1,4%) 

 

Correlação clínico-microbiológica 

Dos 111 receptores de transplante renal estudados foi diagnosticada candidíase bucal em 

14,4% deles e 48,6% apresentaram-se colonizados por Candida spp. Não se isolou qualquer 

levedura em 36,9% dos pacientes e não foram observados sinais ou sintomas de candidíase bucal. 



85 

 

A Tabela 1 ilustra a relação de C. albicans ou Candida não-C. albicans (desmembrando-se a 

categoria “C. não-C. albicans” nas variadas espécies) com a presença ou ausência de sintomas de 

candidíase bucal. Foram considerados sintomáticos, os pacientes com pseudomembrana ou eritema 

em cavidade bucal. Nos pacientes em que não se isolou qualquer levedura, não foram observados 

sinais ou sintomas de candidíase. 

 

Formação de biofilme em microplaca de poliestireno 

Observou-se que a maioria dos isolados, tanto os provenientes dos transplantados 

colonizados por Candida spp., bem como aqueles oriundos de portadores de candidíase bucal,  

produziu biofilme representado por 2+ (duas cruzes). A produção de biofilme de todos os isolados 

está disposta nas Tabelas 2 e 3. Ressaltamos a alta capacidade de formação do biofilme da maioria 

dos isolados de C. parapsilosis, independentemente das amostras serem oriundas de pacientes 

colonizados ou apresentando candidíase bucal. 

 

Com base nos resultados obtidos no ensaio de formação de biofilme pelo método de 

aderência a microplaca de poliestireno com leitura em espectrofotômetro (SHIN et al., 2002), foram 

selecionados 10 isolados que apresentaram diferentes perfis quanto a este fator de virulência. Estes 

10 isolados foram testados quanto aos mais variados atributos relacionados à patogenicidade de 

Candida spp.: capacidade de formação do biofilme pelo método do XTT, habilidade de aderência a 

corpos de prova de resina acrílica e a células epiteliais bucais, bem como atividade de proteinase. 

 

Formação de biofilme avaliada pela redução do XTT  

Os isolados de C. albicans apresentaram variada produção do biofilme pelo método do XTT 

(Tabela 4). Mais uma vez, os isolados selecionados de C. parapsilosis apresentaram alta capacidade 

de formação do biofilme. C. dubliniensis, que pelo método de formação de biofilme em microplaca de 

poliestireno com leitura em espectrofotômetro não foi capaz de formar biofilme, apresentou também 

uma menor capacidade quanto a este fator de virulência pelo método do XTT. 

 

Adesão em corpos de prova por UFC 

  O número de unidades formadoras de colônias aderidas ao corpo de prova variou de 2,3 x 

10
4
 a 53 x 10

4
 UFC/mL (Tabela 4). 

 As amostras 79 (C. parapsilosis) e 101 (C. parapsilosis) apresentaram alto número de 

unidades formadoras de colônias aderidas ao corpo de prova, apresentando uma capacidade pelo 

menos cinco vezes maior em aderir a este material que isolados de C. albicans. 

 

Aderência à célula epitelial bucal humana 

 O número de células de Candida aderidas a CEBH variou de 68 (C. dubliniensis) a 228 (C. 

albicans), conforme mostra a Tabela 4.   

Todos os isolados de C. albicans, independentemente de serem oriundos de receptores de 

transplante renal colonizados ou apresentando candidíase bucal, apresentaram alta capacidade de 
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adesão a células epiteliais bucais humanas com mediana de 167,5 blastoconídios/150 CEBH 

contadas (Tabela 5). C. dubliniensis apresentou baixa aderência a CEBH (média de 68 

blastoconídios/150 CEBH).  

 

Determinação da atividade de proteinase 

 Todas as amostras foram capazes de produzir níveis detectáveis desta enzima. A atividade 

enzimática variou de 0,03 a 0,11 com média de 0,07 (Tabela 4).  

Houve associação estatisticamente significativa entre a produção de proteinase e a presença 

de candidíase bucal (p = 0,03; Tabela 6). 

 

DISCUSSÃO 

A prevalência de candidíase bucal em receptores de transplante renal encontrada na 

literatura varia de 9,4% a 46,7% (3-8). Essa variação bastante ampla pode ser atribuída à 

sensibilidade dos distintos métodos de coleta e isolamento utilizados, às diferenças dos níveis de 

imunossupressão, critérios diagnósticos e populações de estudo. Na presente investigação, 

candidíase bucal foi diagnosticada em 14,4% dos transplantados renais estando, portanto, estando 

na faixa de variação descrita na literatura. 

Candida albicans é a espécie implicada na maioria dos casos de candidíase bucal em 

pacientes imunocomprometidos [27, 28], embora outras espécies, como C. glabrata foram 

recentemente emergindo como possíveis agentes etiológicos [29]. 

Em nosso estudo, observamos que a maioria dos episódios de candidíase bucal foi causado 

por C. albicans (87,5%), corroborando com os dados da literatura, e 12,5% por outras espécies de 

levedura, representadas essencialmente por C.dubliniensis e C. parapsilosis. 

Candida dubliniensis é comumente associada com candidíase bucal em pacientes com o 

vírus da imunodeficiência humana e tem sido relatada em pacientes em todo o mundo [13]. No Brasil, 

foi inicialmente isolada em dois pacientes com AIDS no estado de São Paulo [30, 31]. No presente 

estudo, observamos o isolamento de C. dubliniensis em um receptor de transplante renal com 

candidíase, sendo considerado um achado raro em tal população. Al-Mohaya, Darwazeh e Al-khudair 

[4] encontraram um caso de candidíase bucal por C. dubliniensis em 58 receptores de transplante 

renal avaliados. 

A colonização da cavidade bucal de receptores de transplante renal por leveduras do gênero 

Candida varia de 30,9% a 74,1% [4, 32-35]. Em nossa pesquisa, 48,6% dos 111 transplantados 

renais estudados apresentaram colonização da cavidade bucal por Candida spp., estando, portanto, 

de acordo com a literatura. 

É sabido que o fenômeno da aderência é o primeiro passo no processo de colonização, que 

com o passar do tempo avança, levando à formação de um biofilme, que pode se desenvolver tanto 

em hospedeiros quanto em dispositivos médicos invasivos e levar ao desenvolvimento de infecções 

[12].  
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No presente estudo, a formação de biofilme avaliada pelo método de aderência ao 

poliestireno mostra que a maioria dos isolados foram capazes de formar biofilme. Seis  espécies de 

Candida, sendo 3 isolados de C. albicans e 3 de C. parapsilosis, apresentaram elevada capacidade 

de aderência.  

É notória a alta capacidade que C. parapsilosis possui para proliferar em altas concentrações 

de glicose e formar biofilme em materiais protéticos [21, 36]. Em nosso estudo, a alta capacidade de 

aderência de isolados de C. parapsilosis a materiais plásticos contribui para a hipótese da elevada 

produção de biofilme por essa espécie. Pfaller et al. [37], também utilizando caldo Sabouraud 

dextrose com 8% de glicose, relataram que 83% dos isolados de  C. parapsilosis recuperados a partir 

de sangue ou de cultura de cateter foram biofilme positivos, confirmando a alta capacidade de 

aderência desse micoorganismo. 

Na presente investigação, embora a maioria dos isolados tenham sido capazes de  formar de 

biofilme (com exceção de 4 isolados cultivados em meio contendo glicose 8%), nós não encontramos 

associação significativa entre a produção de biofilme e a espécie de levedura isolada, apesar de 

todos os isolados de C. albicans terem produzido biofilme. Tal fator poderia ser explicado devido ao 

baixo número de isolados de C. não-C. albicans, o que comprometeu a análise dos dados. 

 O método colorimétrico, baseado na redução dos sais de tetrazólio em derivados formazan, 

tem sido utilizado na avaliação quantitativa da formação de biofilme [13, 38]. Os resultados deste 

estudo mostraram que o aumento da densidade celular (formação de biofilme) foi diretamente 

relacionado ao aumento das medições colorimétricas com a redução do XTT.   

Segundo Hawser [39] as leituras colorimétricas são diretamente proporcionais ao número de 

células aderidas. Kunh e colaboradores também demonstraram que a intensidade da reação com o 

XTT varia com a concentração de células. No entanto, a relação entre a intensidade de reação com o 

XTT e a concentração celular varia de espécie para espécie.  

No presente trabalho também foi utilizada uma metodologia que envolveu a contagem do 

número de unidades formadoras de colônia (UFC) provenientes de células de levedura aderidas a um 

corpo de prova, o que tornou possível não apenas demonstrar a capacidade das leveduras para a 

adesão a material de resina acrílica, mas também a viabilidade dos microorganismos.    

Estudo realizado na  Universidade Estadual de Maringá, Paraná, Brasil, para  avaliar a 

aderência de espécies do gênero Candida a catéteres urinários de silicone e látex [24], mostrou que a 

maior média da contagem de UFC foi igual a 28,9 x 10
2
/mL aderidas ao cateter de látex. Os 

resultados do teste t-Student demonstraram que o cateter de látex facilitou mais a adesão do que o 

cateter de silicone (p<0,01) e o conjunto de resultados obtidos e analisados pelo teste de Tukey, 

mostrou que a maior média de aderência foi de C. albicans ao cateter de látex.  

O presente trabalho utilizou corpos de prova de resina acrílica (material para base de prótese 

dentária) para avaliar a viabilidade celular pela determinação do número de colônias formadas após o 

plaqueamento de uma suspensão de células em ágar Sabouraud. Observou-se que a menor 

contagem de UFC foi igual a 2,3 x 10
4
/mL, correspondendo a uma amostra de C. albicans. Os 
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isolados de C. parapsilosis também apresentaram elevada capacidade de aderência por esse 

método, confirmando a alta capacidade de aderência dos nossos isolados desta espécie a 

biomateriais. 

A maioria dos estudos têm mostrado que C. albicans é mais aderente à célula epitelial bucal 

que outras espécies de Candida [40-42]. No presente trabalho, os isolados de C. albicans 

apresentaram maior mediana de adesão à célula epitelial bucal do que os isolados de C. não-C. 

albicans, contudo não foi verificada diferença significativa (p = 0,08). Este fato provavelmente está 

relacionado à incapacidade de comparação de cada espécie de Candida com C. albicans 

separadamente. Entretanto, C. albicans foi notoriamente mais aderente às células epiteliais bucais 

que os únicos isolados de C. dubliniensis e C. tropicalis, corroborando com os achados encontrados 

em literatura [40-42]. 

Neste estudo, os isolados provenientes de receptores de transplante renal apresentando 

candidíase bucal mostraram-se mais aderentes à célula epitelial bucal humana do que as amostras 

oriundas dos portadores de colonização, sugerindo que a maior capacidade de aderência à célula 

epitelial bucal por Candida spp. parece favorecer o desenvolvimento da candidíase. Porém, mais uma 

vez essa variação não foi estatisticamente significativa. Nosso resultado vai de encontro ao 

observado por Lyon e Resende [11], os quais observaram que isolados de C. albicans obtidos a partir 

da cavidade bucal de usuários de próteses que apresentaram sinais de estomatite protética foram 

mais aderentes à célula epitelial bucal do que aqueles obtidos de pacientes sem sinais de doença. 

No presente estudo, C. dubliniensis, embora fenotipicamente indistinguivel a C. albicans 

(forma clamidoconídios e produz tubo germinativo; [18]), apresentou menor capacidade de aderência 

às células epiteliais bucais, seguindo a mesma tendência encontrada na baixa capacidade de 

formação de biofilme e a aderência ao corpo de prova. Este fato ressalta que há diferenças 

importantes na aderência de C. dublinienis. 

A produção de proteinases é considerada um fator relevante na virulência de Candida durante 

as infecções devido à capacidade de expressão diferencial destas enzimas de acordo com o local e 

estágio da infecção [43]. 

O presente estudo avaliou o perfil de atividade proteolítica das leveduras pelo método 

quantitativo, através do qual, observou-se atividade proteolítica de todos os isolados, com valores de 

DO variando  de 0,03 a 0,11 (média de 0,068). Os resultados revelaram associação estatisticamente 

significativa entre a produção de proteinase e a presença de candidíase bucal (p=0,03). Nossos 

achados corroboram com Lyon e Resende [11], que utilizando metodologia semelhante para avaliar a 

atividade proteolítica de isolados de C. albicans  provenientes da cavidade bucal de pacientes com 

estomatite protética (candidíase bucal) e usuários de prótese total com mucosa palatal normal, 

observaram que os valores de DO variaram de 0,41 a 0,72 (média 0,55) entre os isolados obtidos de 

mucosa palatal normal e de 0,68 a 1,52 (média 1,17) entre os isolados de C. albicans obtidos a partir 

de usuários de prótese total com estomatite protética. Houve diferença significativa entre a produção 

de proteinase pelos isolados do grupo de pacientes com candidíase e do grupo sem lesão bucal 

(p<0,001). Nossos dados corroboram a importância da produção de proteinase no estabelecimento 
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da candidíase bucal. Este fato pode ser ainda reforçado pela atividade normal de produção de 

proteinase pelo nosso isolado de C. dubliniensis. A produção de proteinase parece ter contribuido 

para o estabelecimento da candidíase bucal também nesta espécie que é altamente relacionada a C. 

albicans.  

 Estudos relacionados à candidíase bucal em receptores de transplante renal limitam-se à 

investigação de aspectos clínicos e epidemiológicos, não havendo dados concernentes a fatores de 

virulência. Ressaltamos a importância da realização de estudos relacionados aos fatores de virulência 

de leveduras isoladas nessa população, a fim de que se aprofunde o conhecimento dos aspectos 

microbiológicos da candidíase bucal.  
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TABELA 1 - Estudo de 111 receptores de transplante renal, com isolamento de Candida spp., 

segundo a presença de sintomas de candidíase bucal. Brasil, Natal-RN 

Isolamento Sintomáticos Assintomáticos TOTAL 

C. albicans 14 46 60 

C. tropicalis 0 4 4 

C. parapsilosis 1 2 3 

C. glabrata 0 2 2 

C. dubliniensis 1 0 1 

TOTAL 16 54 70 

 

 

 

TABELA 2 - Descrição da produção de biofilme dos isolados de Candida spp. provenientes da 

cavidade bucal dos receptores de transplante renal colonizados. Brasil, Natal-RN 

Quantidade de 

biofilme Nº isolados Espécies 

4 + 4 (7,4%) 2 C. albicans e 2 C. parapsilosis 

3 + 4 (7,4%) 3 C. albicans e 1 C. tropicalis 

2 + 35 (64,8%) 32 C. albicans; 2 C. tropicalis e 1 C. glabrata 

1 + 8 (14,8%) C. albicans 

Negativo 3 (5,6%) 1 C. parapsilosis; 1 C. tropicalis e 1 C. glabrata 

TOTAL 54 (100%) 

45 C. albicans; 3 C. parapsilosis; 4 C. tropicalis e 2 C. 

glabrata 

 

 

 

TABELA 3 - Descrição da produção de biofilme dos isolados Candida spp. provenientes da 

cavidade bucal dos receptores de transplante renal com candidíase bucal. Brasil, Natal-RN 

Quantidade de 

biofilme 

Nº isolados Espécies 

4 + 2 (12,5%) 1 C. albicans e 1 C. parapsilosis 

3 +  1 (6,2%) C. albicans  

2 + 9 (56,3%) C. albicans 

1 + 3 (18,8%) C. albicans 

Negativo 1 (6,2%) C. dubliniensis 

TOTAL 16 (100%) 
14 C. albicans; 1 C. parapsilosis e 1 C. dubliniensis 
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TABELA 4 - Descrição da produção de biofilme em microplaca de poliestireno, redução do XTT em células incubadas por períodos de 24 e 48 horas, aderência 

fúngica pela técnica de contagem de UFC, aderência a células epiteliais bucais humanas e atividade da enzima proteinase de leveduras isoladas da cavidade 

bucal de receptores de transplante renal colonizados e com candidíase bucal. Brasil, Natal-RN 

Manifestação 
bucal 

Nº do 
isolado Espécie 

Quantidade 
de biofilme 

Redução do XTT 
(D.O.) 

 

   24h          48h 

Nº x 10
4 

UFC/mL 
(média ± DP) 

Número de 

blastoconídios aderidos a 

150 CEBH (média ± DP) 

Produção de 

proteinase 

(média DO ± DP) 

COLONIZAÇÃO 

20 C. albicans 4+ 0,102 0,130 9 ± 1,7 
0,03 ± 0,006 0,03 ± 0,006 

53 C. albicans 2+ 0,112 0,128 5,3 ± 0,6 
0,04 ± 0,01 0,04 ± 0,01 

61 C. albicans 2+ 0,145 0,157 10 ± 1,0 
0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 

100 C. albicans 3+ 0,074 0,074 9,7 ± 1,5 
0,06 ± 0,01 0,06 ± 0,01 

79 C. parapsilosis 4+ 0,105  0,120 53 ± 9,4 
0,07 ± 0,02 0,07 ± 0,02 

77 C. tropicalis 3+ 0,124 0,140 6,3
 
± 0,6 

0,06  ± 0,006 0,06  ± 0,006 

CANDIDÍASE 
BUCAL 

99 C. albicans 4+ 0120 0,145 2,3 ± 0,6 
0,10 ± 0,01 0,10 ± 0,01 

116 C. albicans 1+ 0,142 0,151 10 ± 2,0 
0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 

19 C. dubliniensis Negativo 0,074 0,082 6,3 ± 1,5 
0,07 ± 0,02 0,07 ± 0,02 

101 C. parapsilosis 4+ 0,127 0,141 45 ± 3,0 
0,11 ± 0,01 0,11 ± 0,01 
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TABELA 5 – Mediana e quartis (Q1 – Q3) dos fatores de virulência entre as espécies de Candida 

(C. albicans e Candida não-C. albicans) 

Fatores de virulêcia Espécies p* 

 C. albicans C. não-C. albicans  

 Md Q1 – Q3 Md Q1 – Q3  

Aderência a microplaca de 

poliestireno 
2,5 1,75 – 4,0 3,5 0,75 – 4,0 0,94 

Aderência ao corpo de prova 93,5 45,5 – 100,0 256,5 63 – 510  0,39 

Aderência às células 

epiteliais bucais 
167,5 118,5 – 224,5 103,5 72,5 – 166,2 0,08 

Proteinase 0,064 0,035 – 0,085 0,069 0,06 – 0,10 0,52 

*Teste de Mann-Whitney-U 
 
 

 

TABELA 6 – Mediana e quartis (Q1 – Q3) dos fatores de virulência com a presença de candidíase 

bucal  

Fatores de virulência Presença de candidíase bucal p* 

 NÃO SIM  

 Md Q1 – Q3 Md Q1 – Q3  

Aderência a microplaca de 

poliestireno 
3,0 2,0 – 4,0 2,5 0,25 – 4,0 0,98 

Aderência ao corpo de 

prova 
93,5 60,5 – 207,5 81,5 33,0 – 362,5 0,83 

Aderência às células 

epiteliais bucais 
128,5 98,5 – 191,5 162,0 81,5 – 221,5 0,80 

Proteinase 0,055 0,035 – 0,068 0,088 0,07 – 0,11 0,03 

*Teste de Mann-Whitney-U 
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