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RESUMO 

 

A transmissão domiciliar de cepas de Candida spp. é um assunto pouco discutido na literatura 

médica, embora a transmissão no ambiente nosocomial e entre parceiros sexuais já esteja bem 

estabelecida.  Os sujeitos do nosso estudo foram agrupados da seguinte forma: pacientes HIV 

positivos com candidíase oral (Grupo 1), pacientes HIV positivos com cavidade oral 

colonizada por isolados de Candida spp. (Grupo 2) e um grupo controle, formado por 

doadores de sangue HIV negativos (Grupo 3), além dos seus respectivos contatos 

domiciliares, totalizando 343 indivíduos.  Foram obtidos dados referentes à idade, sexo, uso 

prévio de azólicos, história prévia de candidíase oral, sorologia para o HIV, contagem de 

carga viral do HIV e células CD4, tabagismo, uso de prótese dentária, ao status de parceiro 

sexual e outros tipos de imunossupressão para os participantes envolvidos; os isolados foram 

submetidos a testes fenotípicos para definição de espécie e susceptibilidade aos antifúngicos.  

Entre os pacientes HIV positivos, a taxa de colonização assintomática da cavidade oral por 

isolados de Candida spp. foi de 34,3%, e entre os sujeitos HIV negativos, a taxa foi de 19,3%; 

não houve diferença estatística entre os dois grupos.  Após análise multivariada, apenas a 

infecção por HIV manteve-se como fator de risco para a colonização de cavidade oral por 

isolados de Candida spp.  O fator de risco associado ao aparecimento de candidíase oral após 

análise multivariada foi a idade. Entre os pacientes HIV positivos, a contagem de células CD4 

inferior a 200 também foi fator de risco para candidíase oral, embora carga viral elevada para 

o HIV não tenha se confirmado como tal.  A espécie com maior prevalência foi Candida 

albicans (77,98%), e os testes de susceptibilidade revelaram 14,7% das cepas resistentes ou 

pertencentes à categoria DDS para azólicos.  A maioria dos isolados que apresentaram 

resistência aos antifúngicos pertencia ao Grupo 1.  O isolamento simultâneo de cepas da 

mesma espécie dentro de um mesmo domicílio ocorreu em 46 isolados de Candida albicans, 

provenientes de 22 famílias, que foram submetidas ao RAPD, utilizando-se os primers M2 e 

RP-2. Os resultados do RAPD não mostraram correlação entre cepas de participantes 

residentes no mesmo domicílio, porém evidenciaram correlação entre várias cepas 

pertencentes a sujeitos sem proximidade geográfica, mostrando que a técnica utilizada não 

teve poder discriminatório para genotipagem adequada das cepas avaliadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Candida; Candidíase; Infecções por HIV. 



 

  

ABSTRACT 

 

Household transmission of Candida spp isolates is a little discussed topic in the medical 

literature, though transmission in the nosocomial enviroment and between sexual partners is 

already well stablished.  The subjects in our study were divided into the following groups: 

HIV-positive patients with oral candidiasis (Group 1), HIV-positive patients colonized by 

isolates of Candida spp in the oral cavity (Group 2) and a control group, comprised of HIV-

negative blood donors (Group 3) and their respective household contacts, in a total of 343 

subjects.  Data were obtained regarding age, sex, previous exposure to azoles, previous 

history of oral candidiasis, HIV sorology, HIV viral load, CD4 cell count, tabagism, denture 

use, sexual partner status and other imunossupressive underlying conditions from the subjects; 

the recovered isolates were phenotipically tested for species differentiation and were 

submitted to antifungal drugs susceptibility tests.  Among the HIV-positive patients, 

assymptomatic oral Candida spp. carriage rate was 34,3%, and among the HIV-negative 

subjects the rate was 19,3%; there was no statistical difference between the two groups.  

Using multivariate analysis, HIV infection was the only risk factor associated with 

assymptomatic oral Candida spp cariage.  Multivariate analysis was also employed to 

evaluate risk factors associated with oral candidiasis; age was the only identified risk factor. 

Among the HIV-positive patients, though, CD4 count below 200 was also associated with oral 

candidiasis; the same did not occur with high HIV viral load.  The most prevalent species was 

Candida albicans (77,98%), and 14,7% of the isolates were azole-resistant or DDS. Most of 

the resistant isolates belonged to Group 1.  The simultaneous isolation of 46 strains of 

Candida albicans, wich belonged to 22 households, were submitted to RAPD, using the 

primers M2 and RP-2. The RAPD results did not show any correlations between the same 

household strains, but showed a relationship between strains obtained from subjects who lived 

within no geographical proximity, showing that the technique employed had no 

discriminatory power for genotyping the involved strains. 

 

KEYWORDS: Candida; Candidiasis; HIV Infections.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A candidíase oral é a doença oportunista mais frequente em pacientes HIV positivos, podendo 

também se manifestar em outros tipos de imunossupressão. Episódios recidivantes de 

candidíase oral podem levar ao aparecimento de cepas resistentes aos azólicos, dificultando o 

tratamento.  

 

Dados relativos à transmissão domiciliar são escassos na literatura, embora o mesmo não 

ocorra com a transmissão nosocomial e a transmissão entre parceiros sexuais. Caracterizar a 

transmissão domiciliar, portanto, é importante do ponto de vista epidemiológico, uma vez que 

a possibilidade da transmissão de cepas resistentes aos azólicos neste ambiente pode colocar 

em risco a vida de pacientes intensamente imunossuprimidos que requeiram profilaxia 

antifúngica, como é o caso de pacientes portadores de leucemia em uso de quimioterapia e de 

receptores de transplante de medula óssea. 
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2 OBJETIVOS 

 

Avaliar a transmissão domiciliar de cepas de Candida spp provenientes da cavidade oral entre 

pacientes HIV positivos com e sem candidíase oral. 

  

2.1 Objetivos específicos 

 

Como objetivos primários buscou-se: a) verificar a ocorrência de transmissão inter-humana de 

cepas de Candida spp. no ambiente domiciliar; b) comparar o risco de transmissão em 

diferentes grupos de indivíduos (HIV positivos com candidíase oral, HIV positivos com 

colonização assintomática e grupo controle HIV negativo). 

 

Como objetivos secundários buscou-se: a) determinar taxas de prevalência de colonização da 

cavidade oral por Candida spp. e de candidíase oral nos diferentes grupos de indivíduos (HIV 

positivos com candidíase oral, HIV positivos com colonização assintomática e grupo controle 

HIV negativo); b) identificação das espécies isoladas; c) avaliar o perfil de susceptibilidade 

aos antifúngicos dos isolados de Candida spp. provenientes dos pacientes HIV positivos; d) 

identificação molecular de Candida albicans e Candida dubliniensis entre os isolados 

identificados como Candida albicans; e) identificar os fatores de risco associados à 

colonização e à doença oral por cepas de Candida spp; f) avaliar a prevalência da colonização 

da cavidade oral por isolados de Candida spp.; g) protocolo molecular (RAPD) para avaliar 

parentesco genético entre as cepas. 
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3  REVISÃO DE LITERATURA 

 

O gênero Candida compreende um grupo de leveduras com crescente importância em 

medicina nas duas últimas décadas, sobretudo em pacientes com defeitos na resposta 

imunitária. O aumento na freqüência das infecções por Candida spp teve início nos anos 40, 

com o surgimento da antibioticoterapia, e se ampliou com a pandemia do HIV.  Este aumento 

foi impulsionado com o aprimoramento de modalidades terapêuticas avançadas e métodos 

invasivos em unidades de terapia intensiva, além de terapias imunossupressivas e 

procedimentos cirúrgicos complexos como transplante de órgãos e implante de próteses 

(SEGAL; ELAD, 1998). 

 

As primeiras descrições de lesões atribuídas ao gênero Candida remontam à era de Hipócrates 

no século 4 AC e se referem à candidíase oral.  A etiologia infecciosa da candidíase oral foi 

estabelecida em 1841 por Berg ao inocular a orofaringe de bebês saudáveis com “material 

membranoso” de aftas (BERG, 1841 apud EDWARDS, 2010).  Entretanto sua etiologia 

fúngica foi estabelecida um ano após por Gruby em 1842, que classificou a levedura como 

Sporotrichum spp.  Em 1843, Robin denominou de Oidium albicans este agente etiológico 

que mais tarde recebeu outras denominações: Syringospora robinii (QUINQUAD, 1868 apud 

EDWARDS, 2010), Saccharomyces albicans (REESS, 1875 apud EDWARDS, 2010), 

Monilia albicans (ZOPF, 1890 apud EDWARDS, 2010).  O gênero Candida foi criado em 

1923 por Berkhout para abrigar as espécies de Monilia spp. causadoras de doenças em 

humanos.  Esta demoninação foi ratificada no VIII Congresso de Botânica em Paris em 1954, 

persistindo até os dias atuais (SEGAL; ELAD, 1998). 

 

O gênero Candida constitui um grupo heterogêneo de microorganismos pertencentes ao reino 

Fungi, filo Ascomycotina, classe Endomycetos, ordem Saccharomycetales (CHABASSE, 

2001).  Este gênero engloba 163 espécies anamórficas, das quais nove tem sido descritas 

como patógenos de acometimento humano mais frequente (GUARRO et al, 1999).  São elas: 

Candida albicans, Candida guilliermondii, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida 

tropicalis, Candida kefyr, Candida lusitaniae, Candida glabrata e Candida dubliniensis 

(EDWARDS, 2010).  Esta última espécie foi descrita em meados da década de 90 por 

Sullivan e colaboradores (1995), e tem como característica o acometimento principalmente da 

cavidade oral de pacientes infectados pelo HIV.  Entretanto, análise retrospectiva realizada 
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em espécime pulmonar obtido post-mortem de um paciente falecido em 1957 no Reino Unido 

revelou que a cepa identificada erroneamente à época como Candida stellatoidea era na 

verdade Candida dubliniensis (SULLIVAN; COLEMAN, 1998).  Classificações errôneas 

também foram elucidadas no final dos anos 80 e início dos anos 90 com espécimes obtidos de 

pacientes originários da Irlanda, Reino Unido e Austrália, onde cepas de Candida dubliniensis 

haviam sido identificadas como C. albicans.  A importância desta espécie está na sua 

semelhança fenotípica com a Candida albicans e na maior frequência de resistência aos 

azólicos quando comparada às cepas de Candida albicans. 

  

3.1  Características microbiológicas  

 

O gênero Candida compreende leveduras não pigmentadas que formam colônias brancas 

cremosas.  Essas leveduras se multiplicam por brotamento a partir da célula mãe, dando 

origem às células filhas, esféricas ou alongadas, chamadas de blastosporos ou blastoconídios.  

Entretanto, algumas condições do meio podem influenciar na sua morfogênese como por 

exemplo os agentes tensoativos, a concentração de oxigênio, o crescimento em ser vivo, etc., 

dando origem ao aparecimento de blastoconídias de crescimento lateral mais acentuado em 

relação ao eixo do brotamento.  Essas formas de crescimento alongadas evocam imagem de 

micélio à microscopia, recebendo nestes casos o nome de pseudo-micélio.  Quando 

comparada às demais espécies, a Candida albicans apresenta duas estruturas específicas à 

microscopia óptica.  A primeira delas consiste na presença de grandes esporos de parede 

espessa na extremidade dos ramos pseudomiceliais, o clamidoconídio.  A segunda estrutura 

refere-se ao tubo germinativo, que resulta do crescimento apical de blastoconídias quando as 

amostras são incubadas em meios indutores (POULAIN; DE CHAUVIN, 1995). 

 

3.2  Estrutura celular 

 

A estrutura celular das leveduras do gênero Candida constitui-se de uma parede celular 

espessa, elementos do citoplasma e do núcleo.  A parede celular é recoberta por uma densa 

rede de fibrilas muito finas, onde se situam as adesinas, que se assemelham a uma cápsula à 

microscopia eletrônica.  As adesinas constituem um dos fatores de virulência destas 

leveduras, por serem responsáveis pela aderência do fungo às células epiteliais, às substâncias 

acrílicas (catéteres, etc.), à fração C3 do complemento ou às plaquetas.  A parede celular é 

composta por manoproteínas (20-30%), β-1,3-D-glucanas (25-35%), β-1,6-D-glucanas (35-



 

 

19 

 

45%), uma pequena quantidade de quitina (0,6-2,7%), proteínas (5-15%) e lipídios (2-5%) 

(POULAIN; DE CHAUVIN, 1995).  

Sobre a estrutura pouco antigênica das glucanas, situam-se as manoproteínas estruturais ou 

enzimáticas, conhecidas como “manana parietal”, um dos principais antígenos da Candida 

spp..  Através da manana é possível determinar a especificidade sorológica das espécies do 

gênero Candida spp., chegando-se inclusive à determinação dos sorotipos A e B da Candida 

albicans.  Em humanos, a manana é responsável pela formação de anticorpos durante a 

infecção ou colonização por Candida spp.  A parede é igualmente um local onde circulam as 

manoproteínas e as enzimas que degradam os substratos necessários ao crescimento da 

levedura, notadamente as aspartil-proteases (POULAIN; DE CHAUVIN, 1995).  

 

No citoplasma encontram-se estruturas vesículo-vacuolares responsáveis em parte pela síntese 

da parede celular.  As proteínas citoplasmáticas podem também induzir resposta humoral, mas 

o fazem somente após a destruição da levedura por células macrofágicas.  Dentre estas 

proteínas, encontra-se uma enolase de 48kD, a qual tem importância diagnóstica, e uma 

proteína de 47kD, que é uma sub-unidade de uma HSP-90 (Heat Shock Protein).  Os 

anticorpos direcionados contra esta HSP-90 auxiliam na resposta do hospedeiro à infecção. 

 

O núcleo contém o material genético da levedura, que possui característica rara entre os 

eucariotas: a manutenção da membrana nuclear durante a divisão celular.  A Candida 

albicans é uma espécie diplóide, cuja principal característica genômica é o polimorfismo, 

fator adaptativo fundamental neste tipo de levedura.  Este polimorfismo genético é também 

responsável pela diferenciação epidemiológica das cepas (POULAIN; DE CHAUVIN, 1995). 

 

3.3  Mecanismos de infectividade 

 

A presença de fatores de virulência nas diferentes espécies de Candida é primordial no 

estabelecimento da doença.  Dentre todas as espécies de Candida, a Candida albicans é a 

mais frequentemente isolada em humanos e a mais patogênica.  Seus fatores de virulência já 

são bem conhecidos e incluem: a produção de adesinas, a capacidade de formar hifas ou 

dimorfismo, a produção de enzimas extracelulares como, por exemplo, as fosfolipases, 

hialuronidases, condroitina sulfatase e aspartil-proteases, e a mudança fenotípica (switching) 

(EDWARDS, 2010; NAGLIK et al, 1999; SHIMIZU et al, 1996). 
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Além dos fatores intrínsecos de virulência citados acima, existem outros fatores pouco 

conhecidos ligados ao hospedeiro e relacionados à localização das lesões.  Por exemplo, cepas 

patogênicas para a mucosa são incapazes de produzir doença sistêmica quando inoculadas por 

via endovenosa.  Este fato já foi bem documentado em modelos animais onde cepas 

causadoras de lesões orais eram injetadas na corrente sanguínea sem maiores consequências 

(TAYLOR et al, 2000).  De Bernardis e colaboradores também demostraram em estudo 

semelhante que cepas de Candida albicans com potencial vaginopático elevado, 

apresentavam baixa virulência em infecções sistêmicas (DE BERNARDIS et al, 1993).   

 

A aderência às células epiteliais é largamente reconhecida como sendo fundamental para o 

processo inicial de colonização e subsequente invasão por cepas de Candida spp.  Esta 

aderência parece estar aumentada em células da mucosa oral de pacientes HIV positivos e 

receptores de transplantes, quando comparadas às células de mucosa oral de indivíduos 

saudáveis (SCHWAB; MILATOVIC; BRAVENY, 1997).  Existem inúmeras possíveis 

adesinas envolvidas neste processo, como por exemplo, as manoproteínas e a quitina, sendo 

que várias espécies de Candida podem ter diferentes adesinas.  Dependendo do tipo de célula 

hospedeira envolvida, o receptor das moléculas pode ser fucosil, fibronectina ou arginina-

glicina-asparagina (SEGAL; ELAD, 1998).  Entretanto, crucial para o entendimento do papel 

das adesinas na infecção por cepas de Candida albicans foi a identificação dos genes 

responsáveis pela síntese das proteínas associadas a este fator de virulência (CALDERONE; 

FONZI, 2001).  Além da aderência aos componentes da célula do hospedeiro, anteriormente 

descritos, as adesinas também promovem a formação de biofilmes na superfície de materiais, 

como catéteres.  A maior capacidade da Candida albicans de formar biofilmes em tais 

superfícies tem sido citada como uma das razões da maior patogenicidade desta espécie de 

Candida em relação às demais (HAYNES, 2001). 

 

A morfogênese dos isolados de Candida spp. é outro fator envolvido na virulência e pode ser 

definido como sua capacidade de transição entre levedura e estrutura filamentosa.  A invasão 

tecidual é facilitada por esta transição, embora as duas formas estejam presentes na maioria 

das lesões, sugerindo um papel de ambas no desenvolvimento e progressão da doença 

(HAYNES, 2001; CALDERONE; FONZI, 2001). 

 

A produção de enzimas extracelulares também é um fator importante na infectividade do 

patógeno.  As enzimas atuam quebrando barreiras do hospedeiro e facilitando o acesso aos 
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nutrientes.  Dentre estas enzimas, as aspartil-proteases secretadas (SAP) parecem ser as mais 

importantes.  Elas clivam várias proteínas fundamentais para a defesa do hospedeiro, como 

por exemplo as imunoglobulinas G e A, além de degradar queratina e colágeno, facilitando a 

invasão, colonização e infecção tecidual (DE BERNARDIS et al, 1995; SEGAL; ELAD, 

1998).  Cepas de Candida albicans com alta produção de SAP são encontradas com maior 

frequência em cavidade oral de indivíduos HIV positivos do que naqueles HIV negativos.  

Também há maior expressão de SAP em cepas de Candida albicans provenientes de pacientes 

HIV negativas com candidíase vaginal (DE BERNARDIS et al, 1999).  Genes homólogos 

àqueles das SAP foram identificados em outras espécies de Candida, porém, seu papel na 

virulência dessas espécies necessita de mais estudos (HAYNES, 2001).  A introdução recente 

de novas drogas antiretrovirais, particularmente os inibidores da protease tem diminuido a 

incidência de candidíase oral nos pacientes HIV-positivos.  Pelo fato de uma aspartil-protease 

também ser alvo deste grupo de drogas, acredita-se que elas também possam atuar sobre as 

proteases fúngicas (DIZ DIOS et al, 2001; KORTING et al, 1999; TAIWO; HASSAN, 2010).  

Este efeito já foi demonstrando “in vitro” em diversas cepas de Candida albicans (CASSONE 

et al, 1999; DIZ DIOS et al, 2001).  

 

Ao lado das SAP, as fosfolipases também exercem importante papel na virulência da Candida 

albicans. Demonstrou-se que cepas com deleção do gen que codifica a produção destas 

enzimas apresentam virulência reduzida (CALDERONE; FONZI, 2001). 

 

Finalmente, a elevada frequência de mudança fenotípica reversível de cepas de Candida 

albicans é um fator adicional de virulência, pois permite uma melhor adaptação do patógeno 

ao meio.  Esta característica também é responsável pela aparente dissonância entre os 

resultados encontrados às vezes “in vitro” daqueles encontrados “in vivo” em relação aos 

fatores de virulência da cepa (HAYNES, 2001). 

 

3.4  Formas clínicas 

 

Existem várias formas clínicas associadas à infecção por Candida spp.  Elas variam desde 

infecções superficiais envolvendo pele, unhas e superfícies mucosas, até doença generalizada.  

As formas clínicas podem ser divididas do ponto de vista didático em dois grupos: a) 

candidíase de localização profunda e b) candidíase mucocutânea. 
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A candidíase de localização profunda refere-se à infecção de órgãos viscerais isolados ou de 

múltiplos órgãos, neste último caso também denominada de disseminada.  A candidíase 

profunda pode envolver o sistema nervoso central, trato respiratório, coração, trato urinário, 

articulações, ossos, olhos, músculos, vísceras do trato gastrointestinal (fígado, baço, vesícula), 

peritôneo e sangue. Os casos de candidemia são mais frequentes em pacientes com neoplasias 

com neutropenia secundária à quimioterapia (principalmente leucemia aguda), em pacientes 

submetidos a cirurgias de grande porte como por exemplo transplante de órgãos, cirurgia 

cardíaca, cirurgia do trato gastrointestinal e em grandes queimados (EDWARDS, 2010; 

SEGAL; ELAD, 1998). 

 

A candidíase mucocutânea engloba a candidíase cutânea, as infecções ungueais e as 

infecções mucosas.  Dentre as formas de candidíase mucosa, encontram-se a candidíase 

vaginal, do esôfago e oral. 

 

A candidíase vaginal é mais comum em pacientes diabéticas, em uso de antibioticoterapia ou 

grávidas, embora até 75% das mulheres saudáveis possam apresentar ao menos um episódio 

de candidíase vaginal durante a vida (EDWARDS, 2010; SEGAL; ELAD, 1998). 

 

A candidíase de esôfago está comumente associada a situações de imunossupressão, como a 

infecção pelo HIV e o tratamento de neoplasias do sistema linfático e hematopoiético.  Existe 

uma forte associação entre candidíase oral e candidíase esofageana, embora elas não sejam 

mutuamente exclusivas.  Os sintomas mais comuns da doença são dor torácica e disfagia, não 

sendo incomum a presença de náuseas e vômitos.  O diagnóstico definitivo é feito através de 

endoscopia digestiva alta com biópsia, embora o achado de placas branco-amareladas, em 

geral lineares, no sentido longitudinal do esôfago, durante a endoscopia, seja suficiente para 

iniciar terapia sem a necessidade de comprovação microbiológica ou histopatológica da 

infecção (EDWARDS, 2010; SEGAL; ELAD, 1998). 

 

A candidíase oral é a infecção oportunista mais comum em pacientes HIV positivos, podendo 

ocorrer em até 90% dos casos no decorrer da doença (GIANNINI; SHETTY, 2011; KLEIN et 

al, 1984; POWDERLY, 1998).  Seu aparecimento guarda relação inversa com a contagem de 

linfócitos CD4.  Apesar da Candida albicans ser a espécie mais comumente isolada nos casos 

de candidíase oral, outras espécies também tem sido isoladas, como Candida glabrata, 

Candida krusei, Candida parapsilosis, ou Candida tropicalis (EDWARDS, 2010; SEGAL; 
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ELAD, 1998). A candidíase oral pode se manifestar como forma pseudomembranosa, que é a 

forma clássica, caracterizada pela presença de placas esbranquiçadas e cremosas em cavidade 

oral, cujo diagnóstico é feito pela aparência das lesões e exame direto (hidróxido de potássio 

ou coloração de Gram).  A cultura não é suficiente para confirmar o diagnóstico, uma vez que 

cepas de Candida spp. podem ser comensais da cavidade oral.  Existem outras apresentações 

clínicas menos comuns que são: a) forma atrófica crônica, particularmente encontrada em 

indivíduos idosos, especialmente naqueles em uso de prótese dentária, e que se caracteriza por 

em edema e eritema da mucosa sob a prótese; b) forma atrófica aguda, presente em 

pacientes imunodeprimidos, é caracterizada por lesões dolorosas e eritematosas em língua que 

surgem geralmente após o desaparecimento das lesões pseudomembranosas; c) candidíase 

hiperplástica caracterizada por placas brancas não removíveis da mucosa oral (com potencial 

de malignidade); e) queilite angular caracterizada por fissuras na rima labial, podendo 

acompanhar outras formas clínicas, como a pseudomembranosa e a atrófica crônica 

(EDWARDS, 2010; SEGAL; ELAD, 1998). 

 

3.5  Diagnóstico laboratorial 

 

O diagnóstico laboratorial das candidíases invasivas baseia-se na maioria dos casos no 

isolamento e na identificação da espécie causadora da doença, enquanto que nas candidíases 

mucocutâneas o exame direto da amostra define o diagnóstico.  Nos casos de candidíase 

invasiva o isolamento de Candida spp. em hemocultura apresenta sensibilidade bem inferior à 

da cultura feita a partir de material de biópsia ou swab.  Nestes casos, técnicas promissoras 

são a detecção de antígenos, como a beta-D- glucana e a manana, além  de técnicas de 

biologia molecular para detecção de DNA fúngico em fluidos corporais, às quais ainda falta 

padronização para uso rotineiro em laboratórios de microbiologia clínica (BILLE, 2010). 

   

O meio de cultura utilizado rotineiramente para isolamento de fungos é o ágar Sabouraud 

dextrose.  Devido a problemas de contaminação bacteriana dos espécimes clínicos pode-se 

adicionar ao meio antibióticos (cloranfenicol, gentamicina ou tetraciclina) e cicloheximidina 

(inibidor seletivo de fungos contaminantes do ar).  As culturas são incubadas a 350C, e as 

colônias são aparentes após 48-72h.  O aspecto da colônia em meio de Sabouraud pode 

evidenciar diferenças discretas entre as diversas espécies de Candida (por exemplo, colônias 

de Candida krusei tem aspecto ressecado).  Entretanto, estas diferenças são geralmente de 

difícil interpretação e dependem de julgamento subjetivo, tornando o método de identificação 
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das espécies pouco confiável (SEGAL; ELAD, 1998).  Além do mais, é frequente o 

aparecimento de culturas mistas quanto o material é proveniente de cavidade oral.  Para 

aperfeiçoar a identificação das espécies de Candida, foram desenvolvidos meios 

cromogênicos de cultura que detectam atividades enzimáticas da levedura.  Esses meios 

incluem o CHROMagar Candida® (CHROMagar, França) e o Albicans ID® (bioMérieux, 

França) (SAN MILLÁN et al, 1996).  O CHROMagar® é um meio de cultura seletivo, 

baseado na reação entre enzimas específicas das diferentes espécies e substratos 

cromogênicos, resultando na formação de colônias de diferentes colorações, permitindo a 

diferenciação entre colônias de Candida albicans (cor esverdeada), Candida tropicalis (cor 

azul) e Candida krusei (cor rosa).  O meio Albicans ID® é outro meio de cultura com 

substrato cromogênico disponível comercialmente.  Este meio permite somente a 

identificação das colônias de Candida albicans (colônias azuis de aparência lisa).  Embora o 

meio Albicans ID® permita uma detecção mais rápida da Candida albicans, o CHROMagar 

Candida® identifica também a Candida tropicalis e Candida krusei (BAUMGARTNER; 

FREYDIERE; GILLE, 1996).  Além dos meios já citados, também podem ser utilizados os 

meios Cromogen Albicans® (Biomedics), CandiSelect® (Bio-Rad), Candida chromogenic 

agar® (Conda), Agar Fluoroplate Candida® (Merck) e Agar SDCA MUAG® (Biolife) 

(AYATS et al, 2011)  Apesar de pouco freqüente, estas técnicas podem apresentar resultados 

falso positivos o que obriga, em caso de estudos científicos, a complementação da 

identificação com informações sobre suas características micromorfológicas e bioquímicas. 

 

O estudo das caracterísicas micromorfológicas da Candida albicans usado na sua 

identificação baseia-se na habilidade da espécie em produzir tubos germinativos e 

clamidoconídios em condições definidas.  Existem também métodos que detectam a produção 

de L-prolina aminopeptidase e β-galactosaminidase, como o Bacticard Candida® (Remel CO., 

Lenexa, EUA), Albicans Sure® (Clinical Standard Laboratories, EUA) e Murex C. albicans 

50® (Murex Diagnostics, EUA) (HEELAN; SILIEZAR; COON, 1996). 

 

As outras espécies de Candida podem ser identificadas por suas capacidades de 

metabolização de substâncias nitrogenadas e carboidratos específicos.  As espécies de 

Candida podem utilizar os carboidratos de maneira oxidativa (assimilação) e anaerobicamente 

(fermentação).  Sempre que ocorre fermentação ocorre também assimilação, mas não o 

contrário, daí a utilização rotineira dos testes de assimilação de carboidratos.  Sistemas 

comerciais manuais ou automatizados para esta finalidade estão sendo cada vez mais 
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utilizados devido a sua fácil execução.  Entre os sistemas manuais, podemos citar o API20C® 

e o API32C® (bioMérieux, França), Auxacolor system® (Sanofi Diagnostics Pasteur, França) 

e o Rapid ID Yeast Plus system® (Innovative Diagnostic System, EUA) (SEGAL; ELAD, 

1998).  O método API20C® é um método manual bastante utilizado em laboratórios de 

microbiologia clínica.  Cada teste é composto por uma galeria contendo substrato para 

realização de 19 testes de assimilação de nutrientes.  A leitura dos resultados é feita 

visualmente por comparação do crescimento, medido pela presença de turbidez em relação a 

um controle de crescimento positivo e negativo.  Em algumas ocasiões, testes adicionais são 

necessários.  

 

Entre os sistemas automatizados para identificação das espécies de Candida podemos citar o 

Vitek System® (bioMérieux Vitek, EUA).  Quando comparado ao API20C AUX, 

(sensibilidade 99%) o teste, que apresentava acurácia inferior (Vitek 89,7% de sensibilidade) 

(FENN et al, 1994), oferece atualmente acurácia similar ao API20C, identificando 

corretamente 99% das cepas (AUBERTINE et al, 2006). 

 

3.6  Tratamento e resistência aos azólicos 

 

A pandemia do HIV estimulou o desenvolvimento de novas drogas antifúngicas, 

principalmente na última década.  Existem hoje no mercado três classes de drogas: os 

poliênicos (desoxicolato de anfotericina B e suas formulações lipídicas - anfotericina B 

lipossomal, anfotericina B em complexo lipídico e anfotericina B em dispersão coloidal), os 

azólicos (cetoconazol, itraconazol e fluconazol, além dos azólicos de nova geração, 

voriconazol e posaconazol), e as equinocandinas (caspofungina, micafungina e 

anidulafungina).  Outra droga com atividade antifúngica disponível comercialmente é 5-

flucitosina, derivado pirimidínico fluorado desenvolvido como droga antimetabólica para o 

tratamento das leucemias.  Ela é também ativa no tratamento da candidíase invasiva, mas o 

seu uso foi praticamente abandonado devido a sua toxicidade e ao fácil aparecimento de 

resistência quando utilizada isoladamente. 

 

O tratamento das infecções por Candida spp. varia conforme a apresentação clínica. Na 

candidíase mucocutânea os derivados azólicos juntamente com drogas de ação tópica 

(nistatina e a solução oral de anfotericina B) são as drogas de escolha (REX et al, 2001; 
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PAPPAS et al, 2009).  O fluconazol é a droga mais utilizada no tratamento da candidíase 

mucocutânea devido a sua boa tolerabilidade e biodisponibilidade oral (MAENZA et al,1996).   

 

No entanto, desde a década de 90 estudos tem chamado a atenção para um número crescente 

de pacientes portadores de candidíase oral refratária ao tratamento com fluconazol, com 

outros azólicos e com nistatina(SANGEORZAN et al, 1994).  Os azólicos agem inibindo a 

síntese do ergosterol da membrana da célula fúngica, ao inibir a enzima lanosterol 14-α-

demetilase, codificada pelo gen ERG11.  A resistência aos azólicos é associada a mutações 

neste gen, o que leva à menor afinidade entre o composto azólico e a enzima.  Outro 

mecanismo envolvido é o aumento dos níveis da enzima lanosterol 14-α-demetilase.  

Finalmente, o transporte ativo do azólico para fora da célula mediado por bombas de efluxo, 

ligado aos genes CDR1, CDR2 ou MDR1, também vem sendo correlacionado ao 

aparecimento de resistência aos azólicos (ARENDRUP, 2010).  Os índices de resistência 

variam, podendo chegar a 25% em uma série de pacientes HIV positivos (THOMPSON et al, 

2009), porém em geral situam-se atualmente em patamar inferior, entre 5 e 15% (BRITO et 

al, 2011; MARCOS-ARIAS et al, 2012), ao contrário do que ocorria na era pré-HAART, 

quando índices de até 31% foram descritos (MAENZA et al, 1997).  A ocorrência de 

resistência aos azólicos encontra-se relacionada a fatores de risco, como imunossupressão 

avançada e exposição prévia aos azólicos orais (MAENZA et al, 1996).  Cepas com 

resistência secundária às equinocandinas também já foram descritas (ARENDRUP, 2010). 

 

3.7  Testes de sensibilidade aos antifúngicos 

 

A avaliação da sensibilidade dos isolados de Candida spp aos antifúngicos vem tornando-se 

necessária na última década devido a um aumento na incidência de doenças causadas por 

espécies de Candida resistentes aos derivados azólicos.  O NCCLS (National Committee for 

Clinical Laboratory Standards) desenvolveu um método de macrodiluição padrão, o M27-A, 

para o teste de sensibilidade dos isolados de Candida spp aos antifúngicos (NCCLS, 1997).  

A metodologia do M27-A tornou possível a padronização dos MICs (Minimal Inhibitory 

Concentration - Concentração Inibitória Mínima) dos isolados de Candida spp. ao fluconazol, 

itraconazol e 5-flucitosina.  Entretanto os resultados obtidos com esta técnica nem sempre são 

comparáveis com aqueles obtidos com outras metodologias, principalmente devido a 

problemas de reprodutibilidade destas últimas.  O valor do MIC deve ser definido como o 

ponto onde há redução de crescimento do fungo equivalente a 80% em relação ao controle.  
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Outro fato que deve ser observado é que o método M-27 enfatiza fortemente a categoria DDS 

(Dose-Dependent Susceptibility) no cálculo dos MICs dos azólicos.  A existência da categoria 

DDS demonstra que a possibilidade de aumento maximização da dosagem e a 

biodisponibilidade oral são fatores cruciais na eficácia dos azólicos (REX et al, 2001).  A 

correlação entre sensibilidade “in vitro” e “in vivo” nem sempre são correspondentes e devem 

ser levadas em conta durante o tratamento do paciente como por exemplo: variações da 

resposta do hospedeiro, interação de drogas, má aderência ao tratamento antifúngico e pressão 

seletiva de antibióticos sobre a microbiota do paciente (WALSH et al, 2000; ODDS, 1997).  

Em relação aos poliênicos, os testes de sensibilidade ainda apresentam problemas técnicos de 

reprodutibilidade, o que torna sua interpretação confusa.  De qualquer forma, admite-se que 

isolados de Candida spp com MICs superiores a 1mg/ml para anfotericina B sejam 

provavelmente resistentes à droga. 

 

Com a finalidade de simplificar e tornar rotineiro seu uso em uma escala maior, o método de 

macrodiluição M27-A foi adaptado para dar origem ao método de microdiluição.  

Basicamente os resultados da microdiluição são comparáveis ao original (WALSH et al, 

2000; BARCHIESI et al, 1994), porém mesmo assim esse método é trabalhoso e demorado, 

havendo ainda a necessidade de desenvolvimento de métodos mais simples e econômicos para 

uso clínico.   

 

Além dos testes de macro e microdiluição descritos acimas existem ainda dois métodos de 

sensibilidade “in vitro” em meio sólido: o método de diluição em ágar e o método de difusão 

em ágar.  Este último pode ser incrementado com a utilização de discos ou fitas impregnadas 

por antifúngicos previamente calibrados com diferentes concentrações das drogas que dão 

uma indicação dos MICs.  Um dos testes disponível comercialmente com estas características 

é o Etest® (AB Biodisk, Solna, Suécia).  Este teste apresenta índices de concordância entre 

71% e 84% quando comparado ao teste de macrodiluição M27A (COLOMBO et al , 1995). 

 

O teste M27A foi atualizado pelo CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute - 

previamente NCCLS) e sua última versão corresponde ao documento M27-A3, publicado em 

2008.  Após as atualizações, foram acrescentados ao CLSI parâmetros para avaliação de 

novas drogas (voriconazol, posaconazol e caspofungina) para os métodos de microdiluição e 

difusão em disco (e-test).  A leitura dos resultados, realizada em 48h, deve ser feita em 24h 

para a caspofungina, e pode ser realizada em 24h, sem prejuízo dos resultados, para as 
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espécies Candida albicans e Candida tropicalis, diminuindo assim as chances de erros de 

leitura associados ao rastro (trailing), que é a turbidez reduzida mas persistente em 

concentrações acima do MIC (CLSI, 2008). 

Outros métodos ainda experimentais para avaliação da sensibilidade de cepas de Candida spp. 

aos antifúngicos incluem citometria de fluxo, quantificação da síntese do ergosterol, 

incorporação de marcadores colorimétricos para potencial redox, medidas da concentração 

intracelular de ATP, consumo de glicose do meio de incubação, entre outros (REX, 2001). 

 

3.8  Aspectos epidemiológicos da colonização natural e das infecções produzidas por 

Candida spp. 

 

Por serem organismos comensais da espécie humana, diferentes espécies de Candida spp 

podem ser isoladas da pele, trato gastrointestinal, cavidade oral e trato genital feminino de 

pacientes normais. A Candida albicans é a espécie mais prevalente em humanos.  Elas podem 

também ser cultivadas do solo, ambiente hospitalar, objetos inanimados e alimentos.  

Entretanto, nas últimas 5 décadas a literatura médica foi invadida por estudos que apontam 

para um aumento na incidência das infecções fúngicas, principalmente por leveduras 

pertencentes ao gênero Candida.  Vários fatores são responsáveis pelo aumento da freqüência 

de infecções por Candida spp., principalmente em unidades de terapia intensiva (sobretudo 

em pacientes cirúrgicos e queimados), unidades de transplantes, serviços de oncologia e 

hematologia e em unidades de neonatologia.  Nestes locais, o progresso da medicina permitiu 

a extensão da sobrevida de pacientes com estado imunitário precário e doenças que requerem 

cuidados intensivos.  Dentre as causas responsáveis pelo aumento da sobrevida destes 

pacientes destacam-se o melhor controle do choque séptico com antibióticos mais potentes e 

de espectro mais amplo, aumentando a probabilidade de superinfecção por fungos; regimes 

mais intensivos para o tratamento de câncer, associados à neutropenia intensa e à quebra de 

barreiras mucosas; aumento no número de transplantes; cateterização venosa profunda em 

pacientes críticos, mais notadamente associada à nutrição parenteral total; e corticoterapia 

prolongada.  Além dos fatores citados acima, o aumento da sobrevida de pacientes diabéticos 

e portadores de doenças autoimunes contribuem para o expressivo aumento nas taxas de 

infecção por Candida spp..  Finalmente, o aparecimento da infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana, o HIV, no início da década de 80, provocou um aumento 
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substancial no número de pacientes com diminuição de imunidade celular (POULAIN; DE 

CHAUVIN, 1995; WINGARD, 1995). 

 

Durante os anos 80, como conseqüência do que foi dito acima, muitas instituições passaram a 

alertar para um aumento na incidência de infecções fúngicas hospitalares.  Entre 1980 e 1990, 

hospitais que participavam do sistema NNIS (National Nosocomial Infection Surveillance) 

relataram um aumento nas infecções fúngicas de 2,0 para 3,8 por cada 1000 altas hospitalares 

e aumento na incidência das fungemias de 5,4% para 9,9%.  O risco relativo de óbito nos 

pacientes com fungemia foi estimado em 1,8.  Em alguns centros médicos, a Candida 

albicans foi o quarto patógeno mais frequente entre todos os tipos de infecção hospitalar 

(EDWARDS, 2010).  Dados mais recentes apontam um índice de incidência de candidemia 

entre 0,28-0,96 casos por 1000 admissões hospitalares.  Entre nós, dados do Brazilian 

Network Candidemia Study relevam que esta incidência é mais elevada: 2,49 casos por 1000 

admissões hospitalares (NUCCI et al, 2010).  Em um estudo recente realizado em unidades de 

terapia intensiva de 75 países, Candida spp foi o terceiro agente mais comumente isolado 

(ARENDRUP, 2010). Paralelamente, houve um aumento progressivo na freqüência das 

infecções causadas por outras espécies de Candida (NUCCI et al, 2010; WINGARD, 1995).  

 

A prevalência de Candida spp. em cavidade oral de indivíduos saudáveis oscila entre 20 e 

70% (AGUIRRE URIZAR, 2002) com média de 30,8% (SCHOOFS et al, 1998). Candida 

albicans é a espécie mais isolada, seguida da Candida glabrata e Candida tropicalis, 

encontradas até em 7% das amostras.  Outras espécies como a Candida krusei, Candida 

guilliermondii ou Candida parapsilosis são mais raramente isoladas em material de cavidade 

oral (AGUIRRE URIZAR, 2002).  

 

Vários são os fatores implicados no aparecimento de candidíase oral. Dentre eles podemos 

citar: a) circunstâncias que alteram a integridade da mucosa oral através de traumatismos, 

maceração ou oclusão como no caso de portadores de prótese dentária (AGUIRRE URIZAR, 

2002); b) redução do pH da saliva, que habitualmente oscila entre 5,6 e 7,8, em pacientes com 

próteses dentárias removíveis (AGUIRRE URIZAR, 2002); c) uso de drogas tais como 

antibióticos que reduzem a microbiota bacteriana, corticóides e imunossupressores, além de 

drogas antineoplásicas (AGUIRRE URIZAR, 2002; LEUNG et al, 2000); d)  

comprometimento da função salivar secundário à destruição de tecido glandular por 

radioterapia em pacientes com neoplasias de cabeça e pescoço (LEUNG et al, 2000; 
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REDDING et al, 1999); e) tabagismo, apesar dos dados conflitantes (SANGEORZAN et al, 

1994; SCHOOFS et al, 1998); f) condições associadas à idade avançada e período neonatal 

como p.ex xerostomia, imaturidade do sistema imunitário, imunodeficiências congênitas 

(AGUIRRE URIZAR, 2002); g) infecção pelo HIV onde a candidíase oral é a principal 

infecção oportunista (90% dos pacientes desenvolvem candidíase oral durante o decorrer da 

doença) (LOPEZ-RIBOT et al, 1999; POWDERLY, 1994; SCHOOFS et al, 1998).  

 

A presença de candidíase oral em pacientes HIV positivos é diretamente proporcional à 

contagem de células CD4 <200cel/µl (SANGEORZAN et al,1994; SCHOOFS et al, 1998), e 

constitui marcador de imunodeficiência (LOPEZ-RIBOT et al, 1999).  Apesar da frequência 

de colonização da cavidade oral de pacientes HIV positivos ser o dobro daquela encontrada na 

população saudável (62,3% versus 30,8%) (SCHOOFS et al, 1998), a incidência de casos da 

doença tem diminuído devido ao uso de inibidores de proteases nos esquemas antiretrovirais 

de alta potência (CASSONE et al, 1999; DIZ DIOS et al, 2001; KORTING et al, 1999).  Em 

um estudo realizado na Nigéria com 16 pacientes portadores de candidíase oral, houve 

acentuada melhora das lesões, sobretudo na forma pseudomembranosa, 1 mês após a 

introdução de esquema antiviral para o HIV, sem que qualquer tratamento antifúngico fosse 

iniciado (TAIWO; HASSAN, 2010).    

 

Candida albicans é a espécie mais comumente isolada em episódios de candidíase oral 

associados à infecção pelo HIV (DRONDA et al, 1996).  A presença de Candida não-albicans 

na população HIV positiva chega a ser duas vezes mais frequente que na população saudável 

(SCHOOFS et al,1998), embora, nos casos de candidíase recorrente resistentes aos azólicos, a 

presença de infecção mista, com isolamento de Candida albicans e Candida não-albicans na 

mesma amostra seja descrita (HOEGL et al,1998).   

 

3.9  Transmissão inter-humana de cepas de Candida spp 

 

Embora espécies de Candida spp. tenham sido isoladas de animais e fontes ambientais, 

acredita-se que a grande maioria das infecções humanas sejam de origem endógena.  

Entretanto, há indícios da existência de transmissão inter-humana.   

 

A transmissão nosocomial de Candida spp. tem sido fartamente relatada, ocorrendo 

principalmente em unidades de pacientes críticos ou imunossuprimidos, tais como unidades 
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de terapia intensiva cirúrgica (MARCO et al, 1999), unidades de terapia intensiva neonatal e 

pediátrica (DIZBAY et al, 2008; HERNÁNDEZ-CASTRO et al, 2010; KUZUCU et al, 2008; 

MARCO et al, 1999; REEF et al, 1998; RUIZ-DIEZ et al, 1997), unidades gerais de terapia 

intensiva (VRIONI; MATSIOTA-BERNARD, 2001), unidades de queimados (BART-

DELABESSE et al, 1995; ROBERT et al, 1995) e unidades geriátricas (FANELLO et al, 

2001).  Estes estudos mostraram correlação entre o perfil genético das cepas envolvidas nos 

surtos utilizando técnicas de biologia molecular. Ao se caracterizar que as cepas envolvidas 

em um surto são endógenas ou exógenas, a fonte da infecção torna-se conhecida, 

possibilitando a prevenção da disseminação clonal de cepas resistentes aos antifúngicos, 

assim como a prevenção de infecção clínica e a instituição de profilaxia adequada. (MAROL; 

YÜCESOY, 2008).   

 

Paralelamente, estudos epidemiológicos têm chamado a atenção para o papel dos profissionais 

de saúde como carreadores e disseminadores das cepas de Candida spp. entre os pacientes.  O 

ambiente hospitalar aumenta os percentuais de colonização das mãos dos profissionais de 

saúde, como descrito no Brasil por Bonassoli e colaboradores (2002).  Neste estudo, os 

autores quantificaram as taxa de colonização das mãos dos estudantes de enfermagem antes e 

após o início das atividades de treinamento em unidades hospitalares, demonstrando aumento 

nas referidas taxas após um período de 62 dias.  Taxas elevadas de colonização das mãos de 

profissionais de saúde por isolados de Candida spp. foram também descritas por Saiman e 

colaboradores (2001) e Rangel-Frausto e colaboradores (1999), sugerindo que as mãos têm 

papel importante como veículo de transmissão destas cepas para os pacientes.  A transmissão 

pelas mãos colonizadas se faria diretamente aos pacientes ou indiretamente através da 

contaminação de superfícies, fômites e etc. Esta hipótese foi comprovada em diversos estudos 

utilizando técnicas de biologia molecular (BART-DELABESSE et al,1995; DORKO et al, 

2001; FANELLO et al, 2001; HUANG et al, 1998; HUANG et al, 1999; LUPETTI et al, 

2002; PFALLER et al, 1998; RANGEL-FRAUSTO et al 1994; REISS et al, 2008; RODERO 

et al, 2000; SANCHEZ et al, 1993; VAZQUES et al 1998; VOSS et al, 1995). 

 

Em um destes estudos (RANGEL-FRAUSTO et al, 1994), os autores desenvolveram um 

experimento para comprovar a transmissão de cepas de Candida spp. entre voluntários através 

das mãos e superfícies inanimadas.  Documentou-se a transmissão de cepas de uma mão para 

outra em 69% dos casos, e da mesma cepa para uma terceira mão em 38% dos casos. A 
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comprovação da transmissão a partir de superfícies inanimadas foi possível em 90% dos 

experimentos. 

 

A transmissão de cepas de Candida spp. entre parceiros sexuais portadores do HIV também já 

foi demonstrada, utilizando-se diferentes métodos de biologia molecular (BARCHIESI et al, 

1995; BOERLIN et al, 1995; DROMER et al, 1997; MYIASAKI et al, 1992).  A comparação 

dos resistogramas a drogas antifúngicas de cepas isoladas de parceiros sexuais de pacientes 

HIV positivos também já foi utilizada como método de investigação de transmissão das cepas 

de Candida spp (CARTLEDGE et al, 1998).  Estes autores levantam a possibilidade da 

transmissão de cepas resistentes aos antifúngicos entre pacientes HIV-positivos, o que poderia 

contribuir para o aparecimento de resistência primária aos antifúngicos.  Boriollo e 

colaboradores demonstraram a transmissão cepas de Candida albicans entre parceiros sexuais 

de pacientes diabéticos, encontrando a mesma cepa em 8 dos 12 casais que eram colonizados 

simultaneamente por isolados de Candida albicans (BORIOLLO et al, 2009). 

 

Como foi mencionado acima, a maioria dos estudos sobre transmissão de cepas de Candida 

spp. enfocam a transmissão nosocomial destas cepas, e poucos sua transmissão domiciliar.  

Existem poucos estudos sobre o assunto na literatura.  O primeiro deles, publicada em 1995, 

descreveu a transmissão de uma mesma cepa de Candida entre membros de 10 missões 

espaciais do Space Shuttle (PIERSON et al, 1995).  Outros dois estudos envolvendo a 

transmissão mãe-filho de cepas de Candida spp. envolvendo pacientes HIV positivos foram 

publicados na Alemanha.  O primeiro deles relata a transmissão de dois casos em uma mesma 

família de pacientes HIV positivos (MÜLLER et al, 1999).  O segundo analisou 15 pares de 

mães HIV positivas e respectivos filhos, 9 dos quais também HIV positivos.  A transmissão 

de uma mesma cepa só foi documentada em 2 destes pares (RUHNKE et al , 1999). No Brasil 

somente um estudo sobre o assunto foi publicado.  Neste estudo, Milan e colaboradores 

(2001) mostraram um percentual maior de colonização de cepas de Candida spp. em contatos 

domiciliares de pacientes HIV-positivos em relação aos contatos de doadores de sangue.  Esta 

transmissão, entretanto, não foi confirmada por técnicas de biologia molecular. Outro estudo, 

este realizado em voluntários sadios, analisou o perfil genético de cepas isoladas de amostras 

de fezes e da cavidade oral de indivíduos pertencentes a 33 famílias; 12 destas famílias eram 

colonizadas por Candida spp.  Cada família apresentava uma cepa colonizadora distinta, 

porém em 6 famílias a mesma cepa era compartilhada por 2 indivíduos (MEHTA et al, 1999). 

Muthig e colaboradores, em 2010, relataram a transmissão em 2 pares de irmãos ao analisar 
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durante 9 meses a colonização por Candida spp. em 56 pacientes portadores de fibrose cística, 

porém apenas nessas 2 famílias a transmissão foi avaliada.  Bougnoux e colaboradores 

relataram a transmissão de cepas de Candida spp. em familiares de pacientes portadores de 

doença de Chron, demonstrando frequente isolamento de cepas idênticas em 2 ou mais 

indivíduos de uma mesma família (BOUGNOUX et al, 2006).  

 

3.10 Métodos de biologia molecular utilizados na caracterização de cepas de Candida 

spp.  

 
A caracterização fenotípica de leveduras (identificação) feita tanto através de testes 

convencionais quanto automatizados é laboriosa, demorada e por vezes inconsistente, devido 

à variabilidade fenotípica.  Por este motivo, métodos baseados na análise do DNA têm sido 

propostos como uma ferramenta útil na identificação das cepas ao analisar o polimorfismo das 

cepas ou clones.  Dentre eles, a técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction ou  Reação em 

Cadeia da Polimerase) tem sido bastante utilizada na identificação de espécies e no estudo das 

variações genotípicas intra-específicas (MAGEE et al,1992; MELO et al,1998).  Técnicas 

mais sofisticadas e que permitem uma análise de maior número de variáves genotípicas (DNA 

fingerprinting ou Análise de Bandas de DNA) possibilitam maior detalhamento entre as 

diferentes cepas.  No entanto, não existe técnica de análise de bandas de DNA que tenha 

evoluído como “padrão ouro” para identificação de cepas dentro das espécies (BORIOLLO et 

al, 2010; SOLL, 2000). 

 

Os métodos mais comumente utilizados na análise do perfil enzimático e das bandas do DNA 

incluem o MLEE (Multilocus Enzyme Electrophoresis), RFLP (Restriction Fragment Length 

Polymorphism), PFGE (Pulsed-Field Gel Electrophoresis), microssatélites, microarranjos de 

DNA, MLST (Multilocus Sequence Typing) e RAPD (Random Amplified Polymorphic 

DNA). 

 

O MLEE (Multilocus Enzyme Electrophoresis) é uma técnica que avalia o polimorfismo das 

isoenzimas ou aloenzimas dos isolados. Trata-se de  um excelente método para análise do 

perfil enzimático de cepas de Candida spp., com alto poder discriminatório quando um 

número suficiente de enzimas é avaliado.  Entretanto é uma técnica laboriosa, por utilizar 

lisados de células separados por eletroforese e visualização de pelo menos 10 enzimas, através 
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de corantes específicos, para deferenciação das cepas (SOLL, 2000) e avalia o genótipo de 

maneira indireta (GIL-LAMAIGNERE et al, 2003). 

 

O RFLP se baseia na digestão de fragmentos longos de DNA de dupla hélice por uma ou mais 

enzimas de restrição. Após a digestão, os fragmentos são separados por eletroforese em gel de 

agarose.  O método pode utilizar ou não hibridização.  Com o uso de sondas de hibridização, 

o RFLP é indicado na análise de bandas de DNA.  No entanto, sondas que originam poucas 

bandas de DNA não geram complexidade suficiente para diferenciação, e sondas que contêm 

exclusivamente um elemento disperso repetitivo podem identificar sequências hipervariáveis 

para agrupar cepas moderadamente relacionadas (SOLL, 2000).  O emprego de fragmentos 

contendo sequências genômicas repetitivas como sondas (por exemplo, a sonda Ca3) tem 

alcançado com maior êxito (TRTKOVA et al, 2006). 

 

O método PFGE (Pulsed-field Gel Electrophoresis) permite a cariotipagem entre cepas, ou 

seja, a detecção da variabilidade genética através da separação de cromossomas em campo 

pulsátil, de acordo com seu tamanho molecular.  Apesar de reprodutível, este método talvez 

possa não preencher os requisitos necessários para caracterização do DNA de cepas de 

Candida albicans, uma vez que as células dessa espécie podem apresentar modos de 

reorganização cromossomal de alta e baixa frequência, levando a altas taxas de mudança 

cariotípica no primeiro caso e a baixas taxas de mudança cariotípica no segundo caso 

(RAMSEY; MORROW; SOLL, 1994).  O poder de resolução do método aumenta 

dramaticamente com o uso de digestão do DNA com endonucleases antes da eletroforese de 

campo pulsátil (SOLL, 2000).  O PFGE se constitui em uma técnica laboriosa e cara, o que 

impede seu uso em larga escala, embora apresente bons resultados ao ser comparado com 

outras técnicas (TRTKOVA et al, 2006). 

 

Microssatélites ou SSR ( Simple Sequence Repeats) são sequências repetitivas de 1 a 6 bases 

encontradas em todos os genomas eucarióticos e procarióticos, que estão presentes em regiões 

codificadoras e não-codificadoras, sendo considerados bons marcadores genéticos devido à 

sua alta variabilidade.  No entanto, o maior grau de polimorfismo em loci de microssatélites 

foi observado em regiões não codificadoras, e poucos estudos foram realizados para análise 

dessas regiões para Candida albicans (BORIOLLO et al, 2010). 
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Microarranjos de DNA são conjuntos de alta densidade microscópica de sondas de 

oligonucleotídeos imobilizadas em superfícies sólidas, com as quais as amostras de ácidos 

nucléicos são hibridizadas.  As sequências da amostra que se pareiam perfeitamente 

hibridizam-se de modo mais eficiente aos oligômeros correspondentes do ensaio e dão sinal 

mais forte em relação àquelas que se pareiam de maneira imperfeita.  Os microarranjos podem 

ser direcionados para identificar a presença e a quantidade de diferentes variantes da 

sequência de gens específicos ou regiões, como, por exemplo, gens do rRNA, em particular 

ITSs (Internal Transcribed Spacers) (TRTKOVA et al, 2006). 

 

Teoricamente, o método preferencial para comparar relações filogenéticas é a análise das 

sequências de DNA de uma variedade de regiões codificadoras de proteínas, através do 

sequenciamento, realizado através da técnica de MLST. Com a evolução das técnicas de PCR 

e das tecnologias de sequenciamento automático, juntamente com os bancos de dados 

genéticos, a técnica oferece inúmeras vantagens em relação àquelas utilizadas previamente, 

oferecendo maior nível de reprodutibilidade e subjetividade mínima na análise.  No entanto, 

mesmo cepas indistinguíveis pelo MLST podem ser separadas em diferentes clones 

utilizando-se, por exemplo, microssatélites (ODDS et al, 2008) ou PFGE e Southern Blot 

(MYOUNG et al, 2011), o que pode limitar a análise de cepas provenientes de diferentes 

indivíduos.  Estes dados sugerem que mudanças genéticas evolutivas frequentes em isolados 

de Candida albicans podem afetar a interpretação de dados obtidos pelo MLST, 

especialmente para determinar disseminação de cepas em ambiente hospitalar (MYOUNG et 

al, 2011). 

 

Dentre as diferentes metodologias baseadas no PCR desenvolvidas nos últimos anos, o RAPD 

é uma das técnicas mais práticas para análise de bandas de DNA de fungos patogênicos.  A 

técnica foi descrita por Williams e colaboradores, em 1990, que a utilizou em amostras de 

DNA humano, de milho, de soja e do fungo Neurospora crassa. Este método tem como 

vantagens a facilidade na obtenção do DNA, a ausência de necessidade do uso de sondas 

radioativas e a ausência de necessidade do conhecimento prévio do DNA a ser analisado, uma 

vez que iniciadores (primers) com sequências arbitrárias são utilizados (MELO et al,1998).   

 

A técnica do RAPD baseia-se no uso de iniciadores com pequenas sequências aleatórias, de 9 

a 10 pares de bases, que hibridizam-se com afinidade suficiente às sequências de DNA 

cromossômico em baixas temperaturas de anelamento. Os produtos amplificados são 
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separados em gel de agarose e corados com brometo de etídio (OLIVE; BEAN, 1999).  As 

bandas geradas são analisadas e identificadas digitalmente, formando um dendograma, para 

avaliação das distâncias genéticas entre as cepas testadas (DASSANAYAKE; 

SAMARANAYAKE, 2003).  Apesar de controversos, os resultados obtidos com a técnica de 

RAPD sugerem que esta metodologia tenha poder discriminatório semelhante ao de técnicas 

que utilizam sondas mais complexas como o RFLP e o MLEE (PUJOL et al, 1997).  Barchiesi 

e colaboradores (1997) compararam amostras sequenciais de cepas de Candida albicans 

isoladas da cavidade oral de pacientes HIV-positivos, utilizando os métodos de RAPD, RFLP 

e IR-PCR (Inter-repeat Polymerase Chain Reaction), e observaram boa correspondência entre 

os 3 métodos ao caracterizar diferenças intra-espécie das cepas.  Quando a avaliação tem 

como alvo o genoma completo das cepas, o RAPD resulta em padrões mais complexos que o 

RFLP ou o PCR padrão e pode apresentar maior probabilidade de diferenciação entre as cepas 

(TRTKOVA et al, 2006).  A técnica é largamente utilizada em laboratórios de micologia 

clínica pela sua rapidez, simplicidade técnica e baixo custo (TRTKOVA et al, 2006). 

 

Além da caracterização intra-específica de cepas de Candida albicans, o método de RAPD 

também pode ser utilizado na caracterização de cepas de Candida dubliniensis, as quais, 

fenotipicamente são indistinguíveis das cepas de Candida albicans (SULLIVAN et al, 1997).  



 

 

37 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1  Delineamento do estudo 

 

Estudo caso controle onde pacientes HIV positivos e seus contatos familiares foram avaliados 

quanto à presença de cepas de Candida spp na cavidade oral e quanto à possibilidade de 

transmissão das mesmas entre indivíduos moradores no mesmo domicílio.   

 

Todos os pacientes HIV positivos que aceitaram participar do estudo foram incluídos, e a 

partir daí foram separados em dois grupos (Grupos 1 e 2).  O critério de inclusão para os 

pacientes do Grupo 1 foi a presença de candidíase oral no momento da coleta; os demais 

pacientes HIV positivos, sem evidência clínica de candidíase oral, eram incluídos no Grupo 

2. Os controles HIV negativos, incluídos no Grupo 3, foram selecionados entre doadores de 

sangue, e o critério de inclusão foi resultado negativo para o teste de HIV realizado pelo 

banco de sangue após a doação.  Todos os contatos domiciliares dos pacientes e doadores de 

sangue arrolados foram avaliados após a comprovação do crescimento de isolados de Candida 

spp. nas amostras da cavidade oral.  

 

A análise molecular dos isolados foi realizada naqueles casos em que a mesma espécie de 

Candida foi isolada em um caso índice e seus respectivos contatos domiciliares. 

Os procedimentos relacionados à coleta e processamento das amostras foram executados de 

acordo com o fluxograma descrito na FIG. 1. 

 

O cálculo da amostra levou em consideração a incidência de candidíase oral na população 

HIV positiva e a incidência de colonização assintomática por isolados de Candida spp. em 

pacientes HIV positivos e em indivíduos saudáveis. 

 
Na análise estatística, foram empregadas a análise univariada e análise multivariada. No 

modelo de regressão utilizado, as variáveis de confundimento (sexo e idade) foram utilizadas. 
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FIGURA 1 -  Fluxograma descrevendo o procedimento de coleta e análise das amostras 

 

 

4.2  Considerações éticas 

 

Por se tratar de protocolo de pesquisa sem intervenção o estudo é classificado como sendo de 

risco mínimo. O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo. Obteve-se consentimento 

prévio de todos os participantes e familiares do estudo. Os sujeitos do estudo (pacientes ou 

familiares) eram esclarecidos acerca do objetivo do mesmo, os procedimentos a serem 

realizados e a confidencialidade dos resultados em caso de publicação.  Explicou-se também 

que não haveria nenhum procedimento invasivo para obtenção da amostra.  
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4.3  Local de realização do estudo 

 

Os pacientes HIV positivos foram arrolados no ambulatório de AIDS do Hospital 

Universitário Cassiano Antônio de Moraes/Universidade Federal do Espírito Santo e no 

Hemocentro (HEMOES), em Vitória.  As amostras foram processadas no Núcleo de Doenças 

Infecciosas (NDI) da Universidade Federal do Espírito Santo.  O período da coleta das 

amostras foi de 5 meses: abril a agosto de 2000. 

 

4.4  Obtenção das amostras 

 

As amostras clínicas foram obtidas através da coleta de swabs de cavidade oral dos seguintes 

grupos de indivíduos (casos índices) e de seus respectivos contatos domiciliares: 

 

Grupo 1 - pacientes HIV positivos com evidência clínica de candidíase oral; 

Grupo 2 - pacientes HIV positivos sem evidência clínica de candidíase oral ; 

Grupo 3 - doadores de sangue sabidamente HIV negativos.  

 

A coleta dos contatos domiciliares era feita no próprio domicílio, em prazo máximo de uma 

semana após a coleta do caso índice, e só era realizada após um resultado positivo para 

crescimento de isolados de Candida spp do mesmo. 

 

As amostras eram identificadas com uma sequência alfanumérica separada por pontos, na qual 

o primeiro número identificava o grupo ao qual o paciente pertencia, o segundo número 

identificava a sua família e o terceiro elemento, representado por uma letra, identificava o 

indivíduo dentro de sua família, sendo que a letra A sempre correspondia ao caso índice. No 

caso de mais de uma cepa isolada do mesmo indivíduo, um algarismo romano era 

acrescentado para cada cepa. 

 

4.5  Coleta das amostras 

 

Antes da coleta do material, realizava-se exame clínico da cavidade oral, com ajuda de 

iluminação direta (lanterna), para confirmar ou não a presença de candidíase oral. As amostras 

eram coletadas utilizando-se swabs dos sulcos jugais e regiões laterais da língua. Foram 

coletadas amostras de cavidade oral de 343 indivíduos. 
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Na ocasião da coleta do swab, eram obtidas as seguintes informações do sujeito: idade, sexo, 

situação do contactante em relação ao caso índice (parceiro sexual ou não), tabagismo, uso de 

prótese dentária, presença de doenças concomitantes, episódios prévios de candidíase oral, 

uso prévio ou atual de azólicos, uso de corticóides e imunossupressores e status sorológico em 

relação à infecção pelo HIV.  No caso dos pacientes HIV positivos, dados adicionais foram 

obtidos referentes à coleta de carga viral (feita pelo método NASBA) e contagem de células 

CD4 (feita por citometria de fluxo).  

 

4.6  Isolamento das amostras 

 

Após a coleta, os swabs de cavidade oral eram acondicionados em tubos estéreis e 

transportados para o laboratório de Micologia do Núcleo de Doenças Infecciosas, onde eram 

imediatamente semeados em ágar Sabouraud contendo 30 µg/ml de cloranfenicol. As placas 

de Petri eram então incubadas a 35oC por 72h.  

 

4.7  Identificação dos isolados 

 

4.7.1- CHROMagar 

 
 As amostras clínicas que apresentavam crescimento de colônias sugestivas de Candida spp 

eram semeadas em placas de CHROMagar Candida, incubadas a 35oC por 72 horas.  As 

colônias eram inicialmente avaliadas de acordo com sua cor. As de coloração verde eram 

confirmadas como sendo de C. albicans pela produção de tubo germinativo em soro fetal 

bovino e pela produção de clamidoconídio em ágar "Cornmeal-Tween 80".  As demais 

espécies de Candida eram identificadas através de características bioquímicas (fermentação e 

assimilação de carboidratos) e micromorfológicas (LACAZ et al, 1991). 

 

4.7.2 Fermentação de carboidratos 

 

O teste de fermentação de carboidratos foi realizado em tubos com meio de peptona 

adicionado de diferentes açúcares: glicose, maltose, sacarose, lactose, galactose e trealose 

montados em tubo de Durham invertido para coleta de gás.  Uma alíquota de 0,2 mL de uma 

suspensão (escala 5 de McFarland ) de células de cada levedura a ser testada era colocada nos 

tubos com os diferentes açúcares, e o material incubado a 350C.  A leitura do teste era feita 
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sequencialmente 24, 48 e 72 horas após, através da observação da produção de gás, produto 

da fermentação de cada carboidrato utilizado. 

 

4.7.3 Assimilação de carboidratos 

 

O teste para assimilação de carboidratos foi realizado em meio de cultura sem fonte de 

carbono, adicionada na forma de diferentes açúcares.  Foi preparada uma solução de cada 

levedura a ser identificada (turbidez correspondente a 5 da escala Mc Farland ); 2 mL desta 

solução foi então colocada em placa de Petri estéril, homogeneizada com o meio já fundido e 

estabilizado à temperatura de 550C.  Após a solidificação do meio, foram adicionados discos  

dos açúcares a serem testados.  O material foi incubado a 25oC por 2 a 3 dias, para observar a 

formação de halos de crescimento ao redor de cada açúcar.  

 

4.7.4 Estudo da micromorfologia das leveduras  em "Cornmeal-Tween 80" 

 

O meio “Cornmeal-Tween” 80 foi fundido e foram aplicados 3 mL, ainda em estado líquido, 

com pipeta estéril, sobre a superfície de uma lâmina. Após solidificação, uma colônia da 

levedura a ser identificada era semeada com auxílio de alça de níquel-cromo, de forma a 

obter-se 3 estrias paralelas na superfície do meio “Cornmeal-Tween 80”, que era 

posteriormente coberto por lamínulas esterilizadas e incubado a 25o C por 72h. A presença de 

hifas e pseudohifas era observada em microscopia óptica com objetivas de 10X e 40X. 

 

4.7.5 Assimilação de carboidratos pelo sistema API 20C AUX (bioMérieux) 

 

As cepas não identificadas pelos métodos anteriormente citados foram submetidas às provas 

de assimilação de carboidratos pelo sistema API 20C AUX.  O sistema é composto de caixas 

com 25 galerias, 25 câmaras de incubação e 25 ampolas de meio C (fornecido pelo fabricante) 

composto de sulfato de amônia, fosfato monopotássico, fosfato dipotássico, fosfato dissódico, 

cloreto de sódio, cloreto de cálcio, sulfato de magnésio, histidina, triptofano, metionina, ágar, 

solução de vitaminas, solução de oligoelementos e água.  Cada galeria possui 20 poços: 19 

contendo substratos desidratados que permitem efetuar testes de assimilação de carboidratos e 

um poço controle negativo.  
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Para utilização deste sistema, preparou-se uma câmara úmida para cada teste, distribuindo-se 

5mL de água destilada nos poços da câmara de incubação.  O inóculo utilizado era composto 

por uma suspensão em água de células da levedura a ser estudada, previamente cultivada em 

ágar Sabouraud dextrose por 48h, após ajuste da turbidez ao padrão 2 da escala McFarland; 

100µL desta suspensão eram inoculados na ampola com o Meio C, que era homogeneizado 

delicadamente.  Após a homogeneização, pipetava-se 163µl da solução em cada poço da 

galeria.  A câmara de incubação era então fechada e incubada por 72h a 35oC.  A leitura era 

feita diariamente ao longo de 72 horas, onde se observava se havia crescimento para cada um 

dos carboidratos empregados (glicose, glicerol, 2-ceto-gluconato, arabinose, xilol, adonitol, 

xylitol, galactose, inositol, sorbitol, metil-d-gluconídeo, n-acetil-gluconídeo, celobiose, 

lactose, maltose, sacarose, trealose, meliziose, raffniose), comparando-se à turvação no poço 

controle negativo. 

 

Utilizou-se como prova complementar ao sistema API 20C AUX a formação de pseudohifas 

para as cepas testadas, uma vez que esta verificação faz parte das informações necessárias 

para a determinação do código de identificação do sistema.  

 

A identificação dos isolados foi obtida utilizando-se um índice analítico do perfil bioquímico, 

atribuindo-se um número positivo, diferente de zero a cada reação (agrupadas a cada 3 ) 

indicada pela presença do crescimento da levedura nos diferentes substratos. Esse número foi 

comparado com a Tabela de Identificação, fornecida pelo fabricante.  

 

4.8  Métodos de determinação de sensibilidade aos antifúngicos 

 

Foram utilizadas amostras de Candida krusei e Candida albicans provenientes da “American 

Type Culture Collection” (ATCC) como referências para padronização dos métodos de 

sensibilidade antifúngica. 

 

Foi utilizado o teste de microdiluição para avaliação da sensibilidade das cepas aos seguintes 

antifúngicos: cetoconazol, itraconazol, fluconazol e anfotericina B. 
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4.8.1  Microdiluição 
 

Os testes de microdiluição foram feitos em 10 concentrações crescentes de cada droga de 

acordo com as regras propostas pelo NCCLS (M27-A), usando-se diluições-padrão de 

cetoconazol ( concentrações entre 0.015 e 8 µg/ml), itraconazol (concentrações entre 0,007 e 

4µg/ml), fluconazol ( concentrações entre 0,125 e 64 µg/ml) e anfotericina B (concentrações 

entre 0,03 e 16µg/ml), que foram distribuídos em placas de microdiluição com 96 poços, 

esterilizadas, com tampa e adicionadas das drogas diluídas em RPMI-1640 , sendo então 

congeladas a –70 C.  No dia do teste, as placas foram descongeladas e adicionadas dos 

inóculos das leveduras a serem testadas, previamente semeadas em ágar Sabouraud  por 48 

horas.  

 

Os inóculos foram diluídos em água destilada estéril e a densidade da suspensão de células foi 

ajustada espectrofotometricamente a uma transmissão de 85% no comprimento de onda de 

530 nm, atingindo uma turbidez correspondente a 0,5 da escala de McFarland.  Uma vez 

determinada a turbidez, foram retirados 100 µl de cada inóculo, rediluídos em 4,9 ml de água 

destilada estéril, e novamente rediluídos em RPMI (230 µl do inóculo em 4,4 ml de RPMI).  

Foram então dispensados 100µl da solução final em cada poço das placas previamente 

preparadas, sendo dispensados 200 µl de RPMI, sem inóculo, para controle negativo, e 200 µl 

do inóculo, sem as drogas diluídas, como controle positivo.  As placas foram incubadas a 

35oC por 48 horas. 

 

Utilizou-se uma cepa padrão de Candida krusei (ATCC 6258 ) como controle de qualidade 

das drogas e do meio de cultura para realização dos MICs (Mininal Inhibitory Concentrations- 

Concentrações Inibitórias Mínimas). 

 

A leitura dos resultados foi feita definindo-se o MIC como a menor concentração de cada 

droga onde obteve-se uma diminuição de 50% na turbidez quando comparado ao controle 

positivo para azólicos e de 100% para anfotericina B.  A definição dos valores de 

interpretação dos MICs foi feita de acordo com padrões previamente definidos: foram 

considerados sensíveis os MICs  ≤ 8 µg/mL; ≤0,125 µg/mL; ≤ 0,125 µg/mL; ≤1 µg/mL, 

respectivamente, para fluconazol, itraconazol, cetoconazol e anfotericina B. Foram 

considerados DDS ( Dose-Dependent Susceptibility - sensibilidade dependente da dose) os 

MICs entre 16 e 32 µg/mL para fluconazol, e entre 0,25 e 0,5 µg/mL para itraconazol e 
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cetoconazol.  Foram considerados resistentes, MICs acima de 64 µg/mL para fluconazol, 

acima de 1 µg/mL para itraconazol e cetoconazol , e acima de 2 µg/mL para anfotericina B. 

 

4.9  Caracterização molecular das cepas de Candida spp. por RAPD ( Randomly 

Amplified  

Polimorphic DNA) 

 

4.9.1 Extração de DNA 

 

A extração de DNA foi realizada utilizando-se os reagentes do kit Wizard for DNA extraction 

(Promega, USA). 

 

As cepas previamente armazenadas foram semeadas em tubos contendo 2 ml de YPD e 

mantidas em agitação, a 30oC, por cerca de 20 horas. Foram transferidos 1,5 ml da cultura 

para tubos de 1,5 ml e centrifugados a 6000 rpm por 3 minutos. O sobrenadante foi descartado 

e o sedimento foi ressuspendido em 200 µl de tampão protoplasto e incubados em banho-

maria a 37oC durante 1 hora.  Após a incubação, as amostras foram centrifugadas a 6000 rpm 

por 3 minutos, e descartado o sobrenadante.  Ao sedimento, foram adicionados 400 µL da 

solução de lise nuclear, realizada homogeinização e adicionados 150 µL de solução de 

precipitação de proteínas.  As amostras foram vigorosamente agitadas no vórtex por 20 

segundos, incubadas em gelo triturado por 5 minutos e centrifugadas a 10.000 rpm por 3 

minutos.  O sobrenadante foi transferido para tubos eppendorf de 1,5 ml contendo 300µL de 

isopropanol e homogeneizado gentilmente por inversão até o aparecimento do DNA.  As 

amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm por 2 minutos, com descarte do sobrenadante.  

Posteriormente foram adicionados 300µl de etanol a 70%, homogeneizando por inversão e 

centrifugados a 10.000rpm por 2 minutos.  O sobrenadante foi descartado e o excesso retirado 

por inversão  dos tubos em papel-toalha.  O material foi deixado aberto no fluxo laminar por 

15 minutos, para completa secagem do DNA.  Ao DNA foram adicionados 50 µl de solução 

de reidratação e 1,5 µL de RNAse.  As amostras foram homogeneizadas em vórtex por 1 

segundo e centrifugadas brevemente por 5 segundos, descartando-se o sobrenadante.  O 

sedimento foi incubado em banho-maria a 37oC durante 15 minutos e 100µL de solução de 

reidratação de DNA de foi adicionado a cada amostra.  O material foi deixado em temperatura 

ambiente durante 18 horas e posteriormente estocado a 4oC.  
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4.9.2 Quantificação e diluição do DNA 

 

Para a quantificação do DNA foram utilizados 5µl do DNA purificado, diluídos em 1ml de 

água destilada.  A absorbância foi medida em espectofotômetro (Ultrospec II, LKB, 

Biochrom), utilizando-se o comprimento de onda de 260nm para avaliar a quantidade de 

DNA, e o comprimento de onda de 280nm para avaliar a quantidade de proteína.  A pureza do 

DNA foi calculada pela razão entre os valores obtidos nas leituras a 260nm e 280nm, sendo 

considerados aceitáveis valores entre 1,5 e 2.  A quantidade de DNA foi avaliada na 

densidade ótica obtida em 260nm e considerando 1DO como contendo 50 ug/ml. 

 

Todas as amostras foram estocadas a 4oC, após diluição utilizando-se água miliQ estéril de 

forma a obter uma concentração de 20ng/ml de DNA. 

 

4.9.3 Reação de PCR ( Reação de Polimerase em Cadeia) 

 

A amplificação foi realizada utilizando os iniciadores: M2 ( 5’CTT GAT TCG C 3’) e RP2 

(5’AAG GAT CAG A 3’ ) obtidos da GIBCO. A mistura de reação (25 µl) continha 5 mM de 

Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM de NaCl, 0,1 mM de EDTA, 1mM de DTT, 50% de glicerol e 1% 

de 1% de Triton X-100, 200 uM de cada dNTP, 3,5 mM de MgCl2, 50 pmol de cada primer, 1 

U de Taq polimerase (Promega). Foi adicionado 2 ul de DNA contendo 40 ng/ml. (50pmol/µl) 

 

A reação de PCR foi realizada no termociclador Cetus DNA Thermal Cycler (Perkin Elmer, 

USA), programado da seguinte maneira: 1 ciclo de 5 minutos a 94oC; 45 ciclos de 1 minuto a 

94oC, 1 min a 40oC e 1min a 72oC; com uma extensão final de 10 minutos a 72oC; 

indefinidamente a 25oC, até retirada do material, que foi estocado a 40C.   

 

4.9.4 Eletroforese em gel de poliacrilamida 

 

 O material foi analisado em gel de poliacrilamida a 6%.  Como referência para padronização 

da técnica de biologia molecular foram utilizadas amostras de Candida albicans e de Candida 

dubliniensis provenientes da “American Type Culture Collection” (ATCC).  Foram 

homogeneizados 2 µL de corante blue orange (Promega) com 5 µL de cada amostra de PCR; 

o material foi aplicado nos poços do gel de poliacrilamida a 6%.  No primeiro poço, foram 

adicionados ao corante 1 µL de um marcador de peso molecular (Promega) com 100 pares de 
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base.  O gel foi colocado em cuba contendo tampão TBE 0,5X, e foi aplicada corrente elétrica 

de 100V durante 125minutos.  Após a corrida do gel, este foi retirado do suporte e colocado 

em solução de brometo de etídio a 5% durante 5 minutos; em seguida, foi lavado com água 

corrente e levado para revelação de imagens. 

 

4.9.5 Revelação de imagens  

 

A revelação de imagens da eletroforese no gel de poliacrilamida foi feita utilizando-se o 

sistema Eagle Eye II .  As imagens obtidas eram armazenadas eletronicamente em 

computador para posterior impressão em papel térmico. 

 

4.9.6 Análise do perfil genético das cepas 

 

Para processar a análise da matriz de dados do RAPD, as fotografias dos géis foram 

analisadas visualmente através da divisão das imagens em espaços de 1 mm para verificação 

de presença ou ausência de bandas.  Foi feito um quadro, no qual cada coluna representava 

uma amostra e cada linha representava os caracteres (bandas).  A presença de uma banda era 

representada pelo número 1 e a ausência por 0.  A matriz de distâncias foi então construída 

usando-se  número absoluto de diferenças através do progama Mc Clade 3.06.  A partir da 

matriz de dados, a matriz de distâncias foi construída usando o programa PAUP 3.0.  Árvores 

foram construídas a partir de matrizes de distância, usando-se os programas FITCH e 

NEIGHBOR do pacote PHYLIP 3.57, através do método UPGMA (Unweighted Pair Group 

Method with Arithmetic Mean). 
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5 RESULTADOS 

 
A FIG.2 mostra os resultados da ditribuição e processamento das amostras após coleta. 

 

FIGURA 2 - Resultados da distribuição e processamento dos dados após coleta
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Foram arrolados no estudo 343 indivíduos: 73 no Grupo 1 (24 casos índice e 49 contatos 

domiciliares), 95 no Grupo 2 (63 casos índice e 32 contatos domiciliares) e 175 no Grupo 

Grupo 3 (129 casos índice e 46 contatos domiciliares).   

 

A distribuição dos voluntários por Grupo de estudo, faixa etária e sexo pode ser vista na 

TAB. 1. 

 

TABELA 1 -  Distribuição de acordo com grupo, faixa etária e sexo 
 

    I = Índice    C = Contato 
       *Analise de Variância (ANOVA) entre Grupo 1, 2, 3 = 0,604  
       **Analise de Variância (ANOVA) entre Total de I e C = 0,000  
 

Como pode ser observado nesta tabela, a análise de variância da média de idade entre os 

grupos de estudo foi semelhante, mas diferente estatisticamente quando o total de casos índice 

foi comparado ao de contatos domiciliares (Teste ANOVA). Houve diferença 

estastisticamente significante quando se comparou as médias de idade dos sujeitos 

colonizados por Candida spp com aqueles não colonizados (35,5 anos contra 30,2 anos; 

p=0,005). No entanto, não houve diferença estatisticamente significante ao se comparar as 

médias de idade dos pacientes com candidíase oral com aqueles sem a doença (37,1 anos 

contra 31,3 anos; p=0,083). 

 

A análise quanto ao gênero entre os três grupos estratificados em índice e contato, mostrou 

haver diferença estatisticamente significativa intragrupo no Grupo 2 (qui-quadrado= 7,57; p= 

0,006) e Grupo 3 (qui-quadrado= 33; p= 0,000).  

                        Idade                 Sexo Total 
   Média 

(intervalo) 
Masc (%) Fem (%) χ2 P  

         
 1 I 37,1 (22-49)* 14 (58,3) 10(41,7) 3,68 0,055 24(100%) 
  C 29,8 (0,6-82) 17 (34,7) 32(65,3)   49(100%) 

2 I 35,8 (17-60) 36 (57,1) 27(42,9) 7,57 0,006 63(100%)      
Grupos      C 27,1 (1-90) 8 (25) 24(75)   32(100%) 
 3 I 32,6 (18-60) 106 (82) 23(17,9) 33 0,000 129(100%) 
  C 26,3 (1-78) 16 (34,8) 30(65,2)   46(100%) 
 Total I 34,1 (17-60)** 156 (72,2)   216 
  C 27,8 (0,1-90) 41 (32,3) 

60(27,3) 
86(67,7)  0,000 127 

    197(57,4) 146(42,6)   343 
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5.1 Status sorológico em relação ao HIV 

 

Entre os 343 participantes, 94 (27,4%) tinham sorologia positiva para HIV. 

 

Todos os casos índice dos Grupos 1 e 2 eram HIV positivos. Entre os contatos dos indivíduos 

do Grupo 1, apenas um era HIV positivo (2%).  No Grupo 2  seis eram HIV positivos 

(18,8%).  No Grupo 3 tanto os casos índices quanto seus contatos eram HIV negativos. 

 

5.2 Crescimento de Candida spp. em cavidade oral 

 

Dos 343 participantes do estudo, 96 (28%) apresentaram cultura positiva para Candida spp., 

com crescimento de 109 isolados. 

 

No Grupo 1, 100% dos casos índice apresentaram crescimento de isolados de Candida spp.  

Dentre os 49 contatos deste grupo, 14 (28,6%) também tiveram cultura positiva.  Isolados da 

mesma espécie de Candida foram encontrados simultaneamente em 11 casos índice (45,9%) e 

12 contatos (85,7%).   

 

No Grupo 2, dos 63 casos índice, 21 (33,3%)  apresentaram crescimento de Candida spp.  

Dentre os 32 contatos deste grupo, 6 (18,8%) também apresentaram cultura positiva.  Isolados 

da mesma espécie de Candida foram encontrados simultaneamente em 5 casos índice (23,8%) 

e 6 contatos (100%).   

 

No Grupo 3, dos 129 casos índice, 21 (16,3%) apresentaram crescimento de Candida spp.  

Dentre os 46 contatos, 10 (21,7%) também apresentaram cultura positiva.  Isolados da mesma 

espécie de Candida foram encontrados simultaneamente em 6 casos índice (28,6%) e 6 

contatos (60%).  Em todos os grupos, a única espécie que apresentou correspondência no 

crescimento entre casos índice e contatos foi Candida albicans. 

 

A distribuição da positividade das culturas de acordo com o grupo e a classificação se índice 

ou contato pode ser vista na TAB.2. 
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TABELA 2 -  Distribuição da positividade de culturas para Candida spp. de acordo com o 
grupo e condição se índice ou contato 

 
  Cultura positiva   

Grupo  Sim Não Total p 
1 Índice 24 (100%) 0 (0%) 24 (100%) 0,000 
 Contato 14 (28,6%) 35 (71,4%) 49 (100%)  
2 Índice 21 (33,3%) 42 (66,7%) 63 (100%) 0,211 
 Contato 6 (18,8%) 26 (81,3%) 32 (100%)  
3 Índice 21 (16,3%) 108 (83,7%) 129 (100%) 0,543 

 Contato 10 (21,7%) 36 (78,3%) 46 (100%)  

 

Não houve diferença estatisticamente significativa para o crescimento de Candida spp. entre 

os contatos dos pacientes HIV positivos (pertencentes aos Grupos 1 e 2) e os contatos dos 

doadores de sangue HIV negativos (Grupo 3) (24,7% contra 21,7%) (qui-quadrado; 

p=0,441). 

 

Nos 96 sujeitos do estudo que apresentaram cultura positiva, houve crescimento de 11 

espécies de Candida, que estão apresentadas na TAB.3. 

 

TABELA 3 - Distribuição das espécies de Candida isoladas dos participantes em geral e dos 
indivíduos HIV positivos 
 

Espécie isolada Número de isolamentos 
geral (%) 

Número de isolamentos 
HIV positivos 

Candida albicans 85 (77,98%) 46 (77,96%) 
Candida tropicalis 6 (5,5%) 4 (6,77%) 
Candida parapsilosis 5 (4,59%) 1 (1,69%) 
Candida krusei 3 (2,75%) 2 (3,38%) 
Candida glabrata 3 (2,75%) 3 (5,08%) 
Candida famata 2 (1,83%) 1 (1,69%) 
Candida zeylanoidea 1 (0,92%) 1 (1,69%) 
Candida guilliermondii 1 (0,92%) 1 (1,69%) 
Candida norvegensis 1 (0,92%) 0 (0%) 
Candida lusitaniae 1 (0,92%) 0 (0%) 
Candida inconspicua 1 (0,92%) 0 (0%) 

Total 109 (100%) 59 (100%) 
 

 

Houve crescimento de 59 isolados de Candida spp. em 48 pacientes HIV positivos, assim 

distribuídos: Candida albicans (46 isolados - 78%); Candida tropicalis (4 isolados -6,8%); 

Candida glabrata (3 isolados -5%); Candida krusei (2 isolados -3,4%); e Candida famata, 

Candida parapsilosis, Candida zeylanoidea e Candida guilliermondii, com 1 isolado cada 

(1,7%). 
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Entre os pacientes com candidíase oral (todos HIV positivos), houve crescimento de 30 

isolados, assim distribuídos: 23 (76,7%) isolados de Candida albicans, 2 (6,7%) isolados de 

Candida glabrata, 2 (6,7%) isolados de Candida tropicalis, 2 (6,7%) isolados de Candida 

krusei e 1 (3,3%) isolado de Candida parapsilosis. 

 

5.3  Colonização da cavidade oral nos sujeitos do estudo 

 

Dentre os 249 sujeitos HIV negativos, 48 apresentaram culturas positivas para Candida spp. 

(taxa de colonização da cavidade oral de 19,3%).  Houve crescimento de 50 isolados, assim 

distribuídos: 39 isolados de Candida albicans, 4 isolados de Candida parapsilosis, 2 isolados 

de Candida tropicalis; além de  1 isolado de Candida famata, Candida norvegensis, Candida 

lusitaniae, Candida inconspicua e Candida krusei. 

 

Entre os 70 sujeitos HIV positivos sem candidíase oral, 24 apresentaram crescimento de 30 

isolados de Candida spp. (24 isolados de Candida  albicans, 2 isolados de Candida tropicalis, 

1 isolado de Candida glabrata, 1 isolado de Candida famata, 1 isolado de Candida 

zeylanoides, 1 isolado de Candida guilliermondi), correspondendo a uma taxa de colonização 

assintomática da cavidade oral de 34,3%.  

 

5.4  História de candidíase prévia 

 

Entre os 48 indivíduos HIV positivos com crescimento de Candida spp. em cavidade oral, 25 

já haviam apresentado no mínimo um episódio anterior de candidíase oral: 9 entre os casos 

índice do grupo 1( 37,5%); 14 entre os casos índice do grupo 2 (66,7%); 2 entre os contatos 

do grupo 2 ( 33,3%). 

 

Dentre os 25 pacientes HIV positivos com história prévia de candidíase oral, 8 (32%) 

apresentaram crescimento de isolados com sensibilidade reduzida aos azólicos. Estes 

pacientes corresponderam a 66% da ocorrência de isolados com sensibilidade reduzida aos 

azólicos identificados no nosso estudo.   
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5.5  Fatores de risco 
 

5.5.1 Tabagismo  

 

A influência do tabagismo como fator de risco para crescimento de isolados de Candida spp. 

foi analisada utilizando-se o teste qui-quadrado. Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre tabagistas e não-tabagistas em relação ao crescimento de Candida spp. em 

cavidade oral ( p=0,135) (TAB. 4). 

 

TABELA 4 - Distribuição do isolamento de Candida spp. entre tabagistas e não tabagistas 

 

  Isolamento de Candida spp.  
  Sim Não Total 
Tabagismo Sim 22 (34,4%) 42 (65,6%) 64 (100%) 
 Não 74 (26,5%) 205 (73,5%) 279 (100%) 
 Total 96 (28,0%) 247 (72,0%) 343 (100%) 

                 p = 0,135 

 

Também não houve diferença estatisticamente significativa entre tabagistas e não-tabagistas 

em relação ao aparecimento de candidíase oral (teste exato de Fisher; p = 0,475) ( TAB. 5). 

 

TABELA 5 - Distribuição dos casos de candidíase oral entre tabagistas e não tabagistas 
 

  Candidíase oral  
  Sim Não Total 
Tabagismo Sim 5 (7,7%) 59 (92,3%) 65 (100%) 
 Não 19 (6,8%) 260 (93,2%) 278 (100%) 
 Total 24  (7,0%) 319 (93%) 343 (100%) 

                       Fisher; p=0,475 

 

5.5.2 Prótese dentária 

  
O uso de prótese dentária foi fator de risco significativo para colonização de Candida spp. em 

cavidade oral (38% contra 25%) na análise do teste do qui-quadrado ( p = 0,016) ( TAB.6).   

 



 

 

53 

 

TABELA 6 - Distribuição do isolamento de Candida spp. entre usuários de prótese dentária 
 

  Isolamento de Candida spp.  
  Sim Não  Total 

Prótese Sim  29 (38,1%) 46 (61,9%) 75 (100%) 
 Não  67 (25,1%) 201 (74,9%) 268 (100%) 
 Total  96 (28%) 247 (92%) 343 (100%) 

               p=0,016 

 

Entretanto, o uso de prótese dentária não se constituiu fator de risco para a presença de 

candidíase oral (teste exato de Fisher; p=0,568 : 6,7% contra 7,1% (TAB.7).  

 

TABELA 7 - Distribuição dos casos de candidíase oral entre usuários de prótese dentária 

 

  Candidíase oral  
  Sim  Não  Total 
Prótese Sim  5 (6,7%) 70 (93,3%) 75 (100%) 
 Não  19 (7,1%) 249 (92,9%) 268 (100%) 
 Total 24 (7,0%) 319 (93,0%) 343 (100%) 

                 Fisher ; p= 0,568 

 

5.5.3 Infecção pelo HIV   

 
A infecção pelo HIV foi fator de risco significativo para a colonização de Candida spp. em 

cavidade oral (p= 0,000) (TAB. 8). Entre os pacientes HIV positivos, 51% apresentaram 

crescimento de isolados de Candida spp. em cavidade oral, contra 19,2% de crescimento em 

pacientes HIV negativos. 

 

TABELA 8 - Relação entre isolamento de Candida spp. e infecção pelo HIV 

 

  Isolamento de Candida spp.  
  Sim Não Total 
HIV Positivo  48 (51,0%) 46 (49,0%) 94 (100%) 
 Negativo 48 (19,3%) 201 (80,7%) 249 (100%) 
 Total 96 (28%) 247 (72,0%) 343 (100%) 

          p= 0,000 
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5.5.4 Outros tipos de imunossupressão 

 

O pequeno número de indivíduos nesta categoria não nos permitiu conclusão sobre o assunto: 

3 participantes (que não apresentaram crescimento de Candida spp.), faziam uso de 

corticóides ou imunossupressores,e um outro era portador de diabetes mellitus.  

 

5.6  Parceiros sexuais 

 

Dentre os contatos domiciliares , não houve diferença entre a positividade da cultura para 

Candida spp. naqueles que eram parceiros sexuais dos casos índice em relação aos demais 

contatos domiciliares dos mesmos ( p = 0,35) ( TAB. 9). 

 

TABELA 9 - Relação entre isolamento de Candida spp. e condição de contatos parceiros 
sexuais dos casos índice 
 

  Crescimento de Candida spp.  
  Sim  Não Total 
Parceiros  Sim 10 (31,2%) 22 (68,8%) 32 (100%) 
sexuais Não  20 (21%) 75 (79%) 95 (100%) 
 Total 30 (23,6%) 97 (76,4%) 127 (100%) 

                 p=0,35 

 

5.7 Contagem de células CD4 

 

A TAB.10 mostra os resultados da contagem de células CD4 nos 94 indivíduos HIV 

positivos.  Este exame não foi possível de ser obtido em 15 pacientes: 8 devido a falecimento 

e 7 por não terem retornado para coleta de material. 

        

TABELA 10 - Estratificação dos indivíduos HIV positivos pela contagem de células CD4 

 

  Total (%) 
 <200 31 (39,2%) 

CD4 200-500 31 (39,2%) 
 >501 17 (21,5%) 
 Total 79 (100%) 

 

Em 15 pacientes não foi possível a obtenção de material para contagem de células CD4 

acima de 200 (mediana – 365).  Entre os pacientes HIV positivos do Grupo 2 com 
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crescimento de Candida spp., 5 (25%) apresentavam CD4 abaixo de 200 (mediana – 115); 15 

(75%) apresentavam CD4 acima de 200 (mediana – 399). Não houve diferença 

estatisticamente significativa para crescimento de Candida spp. entre as diferentes 

estratificações de células CD4 no grupo 2 ( p = 0,251) (TAB.11).   

 

Comparando-se os pacientes dos dois grupos com CD4 inferior a 200 e crescimento de 

Candida spp., não houve diferença estatisticamente significante nas medianas da contagem 

das células CD4 (17 no grupo 1 e 115 no grupo 2) pelo teste de ANOVA (p=0,224). 

 

TABELA 11 - Estratificação das células CD4 entre pacientes HIV positivos em culturas 
positivas para Candida spp. 
 

  Crescimento de Candida spp.  
Grupo CD4 Sim  Não  Total 
 <200 17 (89,5%) 0 (0%) 17 (89,5%) 
1 200-500 2 (10,5%) 0 (0%) 2 (10,5%) 
 Total 19 (100%) 0 (0%) 19(100%) 
 <200 5 (25%) 9 (22,5%) 14 (23,3%) 
2 200-500 12 (60%) 17 (42,5%) 29 (48,3%) 
 >500 3 (15%) 14 (35,0%) 17 (28,3%) 
 Total 20 (100%) 40 (100%) 60 (100%) 

                p= 0,251 

 

A contagem de células CD4 revelou-se, no entanto, fator de risco importante para o 

aparecimento de candidíase oral (qui-quadrado; p =0,000).  Entre os pacientes com candidíase 

oral, 17 (89,5%) tinham contagem de células CD4 inferior a 200/mm3 ( mediana – 17) e 2 

(10,5%) tinham contagem de células CD4 acima de 200 ( mediana – 365); nenhum paciente 

com candidíase oral apresentava contagem de células CD4 acima de 500/mm3 (TAB.12).   

 

TABELA 12- Estratificação das células CD4 em pacientes HIV positivos com candidíase oral 
 

                                       Candidíase oral  
  Sim Não Total 
 <200 17 (89,5%) 14 (23,3%) 31 (39,2%) 
CD4 200-500 2 (10,5%) 29 (48,3%) 31 (39,2%) 
 >500 0 (0%) 17 (28,3%) 17 (21,5%) 
 Total 19 (100%) 60 (100%) 79 (100%) 

            p = 0,000  
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A contagem média de células CD4 entre os pacientes que apresentavam candidíase oral foi de 

75,8/mm3 (desvio padrão -112,9; mediana -19), contra 400,8/mm3 (desvio padrão -276,9; 

mediana – 392,5) dentre aqueles que não apresentavam a doença.  Foi realizado o teste de 

ANOVA, que demonstrou diferença estatística entre os dois grupos (p=0,000).  

 

5.8 Carga viral 

  

Os indivíduos HIV positivos também foram estratificados de acordo com sua carga viral: 38  

(44,7%) abaixo de 10.000 cópias; 8 (9,4%) entre 10.000 e 30.000 cópias; 39 (45,9%) acima de 

30.000 cópias.  Os dados não estavam disponíveis para 9 pacientes, devido ao falecimento dos 

mesmos antes da coleta do sangue para realização do exame (TAB.13). 

 

TABELA 13 - Estratificação dos indivíduos HIV positivos de acordo com a carga viral 

 

  Total 
Carga viral  <10.000 38 (44,7%) 
(cópias/mm3) 10.000-30.000 8 (9,4%) 
 >30.000 39 (45,9%) 

 Total 85 (100%) 
 

Dos pacientes HIV positivos do Grupo 1 (candidíase oral presente), 7 (35%) apresentavam 

carga viral abaixo de 10000 cópias; 13 (65%) apresentavam carga viral acima de 30000 

cópias. Entre os pacientes HIV positivos do Grupo 2 com crescimento de Candida spp., 11 

(47,8%) apresentavam carga viral abaixo de 10000; 3 (13%) apresentavam carga viral entre 

10000 e 30000; 9 (39,1%) apresentavam carga viral acima de 30000; não houve diferença 

estatisticamente significativa para crescimento de Candida spp. entre as diferentes 

estratificações de carga viral (p = 0,9888 ) (TAB.14).  Mesmo se comparando os pacientes 

com carga viral acima de 10.000 cópias e aqueles com carga viral inferior a 10.000 cópias, 

não houve diferença estatisticamente significativa para o aparecimento de candidíase oral 

(27,6% contra 18,4%) (qui –quadrado; p=0,230). 
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TABELA 14 - Estratificação entre os indivíduos HIV positivos de acordo com carga viral e 
com crescimento de Candida spp. 

 

Grupo Carga viral Isolamento de Candida spp.  
  Sim Não Total 
 <10.000 7 (35%) 0 (0%) 7 (35%) 
1 10.000-30.000 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
 >30.000 13 (65%) 0 (0%) 13 (65%) 
 Total 20 (100%) 0 (0%) 20 (100%) 
 <10.000 11 (47,9%) 20 (47,6%) 31 (48,5%) 
2 10.000-30.000 3 (13%) 5 (11,9%) 8 (12,1%) 
 >30.000 9 (39,1%) 17 (40,5%) 26 (39,4%) 
 Total 23 (100%) 42 (100%) 65 (100%) 

            p =0,988 

Não houve diferença estatisticamente significativa pelo teste de ANOVA entre os valores 

médios da carga viral entre os pacientes com candidíase oral (372.774; desvio-padrão- 

651.419; mediana 92.000) e aqueles que não apresentavam a doença (191.656; desvio-padrão 

528.136; mediana 13.000) (p=0,208).  

 

Não houve diferença estatisticamente significativa comparando-se o crescimento de Candida 

spp. ao se avaliar as medianas da carga viral dos pacientes com CD4 inferior a 200 (165.000 

contra 22.000) (p=0,859) e com CD4 entre 201-500 (32.000 contra 11.150) (ANOVA; 

p=0,261).   

 

5.9 Análise multivariada  

 

O crescimento de isolados de Candida spp. foi avaliado pela análise multivariada por 

regressão logística: apenas a infecção pelo HIV permaneceu como fator de risco independente 

(p=0,000) ( TAB.15). 
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TABELA 15 - Análise multivariada para cultura positiva para Candida spp. 

 

  Cultura  positiva   
  Sim  Não OR (IC) p 

M 55 146 1,023 (0,611-1,712) 0,931 
F     41 101   

Sexo 

     
 35,7±15,4 30,2±15,6 0,988 (0,969-1,007) 0,207 Idade (média) 

     
Sim  22 42 1,102 ( 0,587-2,068) 0,762 
Não 74 205   

Tabagismo 

     
Sim  29 46 1,611 (0,832-3,122) 0,158 
Não 67 201   

Prótese dentária 

      
Infecção pelo HIV Sim 48 46 0,238 (0,140-0,403) 0,000 
 Não 48 201   

 

 

A presença de candidíase oral também foi avaliada pela análise multivariada por regressão 

logística; a idade foi a única variável independente que apresentou diferença estatisticamente 

significante (p=0,043) (TAB.16).  

 

 

TABELA 16 - Análise multivariada para presença de candidíase oral 

 

  Candidíase  oral   
  Sim  Não OR (IC) p 

M 15 186 0,905 (0,380-2,156) 0,822 
F     9 133   

Sexo 

     
 37,13±6,8 31,3±16,1 0,971 (0,944-0,999) 0,043 Idade (média) 

     
Sim  5 59 1,075 (0,383-3,021) 0,891 
Não 19 260   

Tabagismo 

     
Sim  5 70 0,550 (0,175-1,729) 0,306 Prótese dentária 
Não  19 249   
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5.10- Isolamento de múltiplas espécies 

 
Em 86 indivíduos, apenas uma espécie de Candida foi isolada em cada amostra (40 em HIV 

positivos e 46 em HIV negativos).  Em 7 indivíduos, 2 espécies de Candida foram isoladas da 

mesma amostra: 5 indivíduos HIV positivos (5 isolados de Candida albicans, 2 isolados de 

Candida krusei, 2 isolados de Candida tropicalis, 1 isolado de Candida parapsilosis) e 2 

indivíduos HIV negativos (2 isolados de Candida albicans, 1 isolado de Candida krusei e 1 

isolado de Candida famata).  Em 3 indivíduos, todos HIV positivos, foram isoladas 3 espécies 

de Candida spp (2 isolados de Candida albicans, 2 isolados de Candida tropicalis, 2 isolados 

de Candida glabrata, 1 isolado de Candida famata, 1 isolado de Candida zeylanoides e 1 

isolado de Candida guilliermondi).  Não houve diferença estatística entre sujeitos HIV 

positivos e negativos em relação ao isolamento de mais de uma espécie (p=0,094) (TAB. 17). 

 

TABELA 17 -  Isolamento de mais de uma espécie de Candida spp. 

 

          Total de espécies  
  1 espécie Mais de 1  Total 
HIV Positivo 40 (83,3%) 8 (16,7%) 48 (100%) 
 Negativo 46 (95,8%) 2 (4,2%) 48 (100%) 
 Total 86 (89,6%) 10 (10,4%) 96 (100%) 

                      p = 0,094 

 

5.11 Susceptibilidade dos isolados aos antifúngicos 

 

A TAB. 18 mostra a distribuição dos casos de resistência e sensibilidade dependente da dose 

(DDS – no caso dos azólicos). Nenhum dos isolados era resistente à anfotericina B.  
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TABELA 18 - Susceptibilidade dos isolados aos antifúngicos 

 
  Ceto   Fluco   Itra  Anfo B 
Espécies S DDS R S DDS R S DDS R S R 
C. albicans 84 0 1 84 1 0 82 2 1 85 0 
C. krusei 0 2 1 0 0 3 0 2 1 3 0 
C. parapsilosis 5 0 0 5 0 0 4 2 0 5 0 
C. glabrata 2 0 1 3 0 0 0 3 0 3 0 
C. tropicalis 5 1 0 6 0 0 3 1 2 6 0 
C. famata 2 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 
C. zeylanoidea 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
C. guilliermondii 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
C. lusitaniae 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
C. norvegensis 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
C. inconspicua 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

           S- sensível 
           DDS- sensibilidade dependente da dose (dose dependent susceptibility) 
           R- resistente 
 

Foram encontrados nesse estudo 15 isolados, provenientes de 12 indivíduos, com 

sensibilidade reduzida aos azólicos: 3 isolados de Candida krusei; 3 isolados de Candida 

glabrata; 2 isolados de Candida tropicalis; 2 isolados de Candida albicans; 2 isolados de 

Candida parapsilosis; 1 isolado de Candida famata; 1 isolado de Candida guilliermondii; 1 

isolado de Candida lusitaniae.  Entre os 12 indivíduos que apresentaram isolados com 

sensibilidade reduzida aos azólicos, 4 eram indivíduos HIV negativos (2 contatos de HIV 

positivos, 1 doador de sangue e 1 contato de doador de sangue) e 8 eram indivíduos HIV 

positivos (5 com candidíase oral e 3 sem candidíase oral, todos casos índice).  

 

As espécies que apresentaram resistência aos azólicos foram as seguintes: Candida krusei, 

com 1 isolado resistente ao cetoconazol, itraconazol e ao fluconazol, pertencente a um 

paciente HIV positivo, e 2 isolados com resistência ao fluconazol e sensibilidade 

intermediária ao cetoconazol e itraconazol, um pertencente a um paciente HIV positivo e 

outro pertencente a um indivíduo HIV negativo; Candida  albicans, com 1 isolado resistente 

ao cetoconazol e itraconazol, pertencente a um paciente HIV positivo; Candida glabrata, com 

1 isolado resistente ao itraconazol, pertencente a um paciente HIV positivo, Candida 

tropicalis, com 1 isolado resistente ao itraconazol, pertencente a um paciente HIV positivo; 

Candida guilliermondii, com 1 isolado resistente ao itraconazol, pertencente a um paciente 

HIV positivo e Candida lusitaniae, com 1 isolado resistente ao itraconazol, pertencente a um 

indivíduo HIV negativo (TAB. 20). Todos os isolados que apresentavam resistência ao 
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fluconazol pertenciam ao Grupo 1, ao qual também pertenciam os isolados resistentes ao 

cetoconazol e aquele resistente aos três azólicos testados.  
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TABELA 4 - Distribuição dos isolados com sensibilidade reduzida aos azólicos 

 

Cepa Espécie G T F I Ce HIV  CP Uso prévio 
de azólico 

1.20.AI C. albicans 1 I S DDS S + Sim sim 
1.20.AII C. krusei 1 C R R R - Sim sim 
1.13.A  C. albicans 1 I DDS R R + Não não 
1.17.BII C. krusei 1 C R DDS DDS - Não não 
1.13.B C.parapsilosis 1 C S DDS S - Não não 
1.10.AII C.krusei 1 I R DDS DDS + Não não 
1.30.AII C. glabrata 1 I S DDS S + Sim sim 
1.21.A C. glabrata 1 I S DDS R + Sim sim 
2.25.AII C. glabrata 2 I S DDS S + Sim não 
2.25.AIII C. tropicalis 2 I S R S + Sim não 
2.29.AII C.tropicalis 2 I S DDS S + Sim sim 
2.4.AI        C. famata 2 I S DDS S + Sim sim 
2.4.AIII C.guilliermondii 2 C S R S + Sim sim 
3.81.A C.parapsilosis 3 I S DDS S - Não não 
3.25.C C. lusitaniae 3 C S R S - Não não 

S- sensível ; R- resistente; DDS- susceptibilidade dependente da dose 
E- espécie; G-grupo; T-tipo; I- índice; C- contato 
F- fluconazol; I- itraconazol ;Ce- cetoconazol 
CP- candíase prévia; A- uso prévio de azólico 
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5.12  RAPD 

 
5.12.1 Análise das cepas isoladas de acordo com a técnica de RAPD 

 

Esta técnica foi aplicada nas 46 amostras de Candida albicans que tiveram isolamento 

concomitante no mesmo domicílio do caso índice.  As cepas foram identificadas com uma 

sequência alfanumérica separada por pontos, na qual o primeiro número identificava o grupo 

ao qual o paciente pertencia, o segundo número identificava a sua família e o terceiro 

elemento, representado por uma letra, identificava o indivíduo dentro de sua família, sendo 

que a letra A sempre correspondia ao caso índice. No caso de isolamento de mais de uma 

espécie no mesmo indivíduo, um algarismo romano identificando cada cepa era adicionado. 

 

No Grupo 1, 11 casos índice e 12 contatos apresentaram crescimento simultâneo de Candida 

albicans.  No Grupo 2, 5 casos índice e 6 contatos apresentaram crescimento simultâneo de 

Candida albicans. No Grupo 3, 6 casos índice e 6 contatos apresentaram crescimento 

simultâneo de Candida albicans. Cada cepa foi analisada com 2 primers, o M2 e RP2 (alguns 

dos géis podem ser vistos nas FIG. 3-12).  
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FIGURA 3 - Gel de poliacrilamida mostrando RAPD de Candida albicans e Candida 
dubliniensis utilizando-se o primer M2. Canaletas: 1-PM; 2- ATCC 28367, Candida albicans; 
3- ATCC Candida dubliniensis; 4- Cepa 1.9.A; 5- Cepa 1.9.C; 6- Cepa 1.20.A.I; 7- Cepa 
1.20.B; 8- Cepa 1.22.A; 9- Cepa 1.22.B; 10- Cepa 1.15.A; 11- Cepa 1.15.B; 12- Cepa 
1.17.A.I; 13- Cepa 1. 17. B. I; 14- Cepa 1.29. A. I; 15- Cepa 1.29.B 

 

 

 
FIGURA 4 - Gel de poliacrilamida mostrando RAPD de Candida albicans e Candida 
dubliniensis utilizando-se o primer RP-2. Canaletas: 1-PM; 2- ATCC 28367, Candida 
albicans; 3- ATCC Candida dubliniensis; 4- Cepa 1.9.A; 5- Cepa 1.9.C; 6- Cepa 1.20.A.I; 7- 
Cepa 1.20.B; 8- Cepa 1.22.A; 9- Cepa 1.22.B; 10- Cepa 1.15.A; 11- Cepa 1.15.B; 12- Cepa 
1.17.A.I; 13- Cepa 1. 17. B. I; 14- Cepa 1.29. A. I; 15- Cepa 1.29.B 
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FIGURA 5 - Gel de poliacrilamida mostrando RAPD de Candida albicans e Candida 
dubliniensis utilizando-se o primer M-2. Canaletas: 1-PM; 2- ATCC 28367, Candida 
albicans; 3- ATCC Candida dubliniensis; 4- Cepa 1.10.A; 5- Cepa 1.10.C; 6- Cepa 1.14.A.; 
7- Cepa 1.14.I; 8- Cepa 1.23.A; 9- Cepa 1.23.B; 10- Cepa 1.24.A; 11- Cepa 1.24.B; 12- Cepa 
1.26.A.; 13- Cepa 1. 26. D. I; 14- Cepa 1.26.E 

 

 

 

 

FIGURA 6 - Gel de poliacrilamida mostrando RAPD de Candida albicans utilizando-se o 
primer RP-2. Canaletas: 1-PM; 2- ATCC 28367, Candida albicans; 3- Cepa 1.10.A; 4- Cepa 
1.10.C; 5- Cepa 1.14.A.; 6- Cepa 1.14.I; 7- Cepa 1.23.A; 8- Cepa 1.23.B; 9- Cepa 1.24.A; 10- 
Cepa 1.24.B; 11- Cepa 1.26.A.; 12- Cepa 1. 26. D; 13- 1.26.E 
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FIGURA 7 - Gel de poliacrilamida mostrando RAPD de Candida albicans utilizando-se o 
primer M2. Canaletas: 1-PM; 2- Controle branco ; 3- Cepa 3.109.A; 4- Cepa 3.109.B; 5- Cepa 
3.122.A.; 6- Cepa 3.122.B; 7- Cepa 3.58.A; 8- Cepa 3.58.B; 9- Cepa 3.63.A; 10- Cepa 3.63.B; 
11- Cepa 3.92.A.; 12- Cepa 3.92.B; 13- 3.15.A.I; 14- Cepa 3.15.C 

 

 

 

 

FIGURA 8 - Gel de poliacrilamida mostrando RAPD de Candida albicans utilizando-se o 
primer RP-2. Canaletas: 1-PM; 2- ATCC 28367 Candida albicans; 3- Cepa 3.109.A; 4- Cepa 
3.109.B; 5- Cepa 3.122.A.; 6- Cepa 3.122.B; 7- Cepa 3.58.A; 8- Cepa 3.58.B; 9- Cepa 3.63.A; 
10- Cepa 3.63.B 
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FIGURA 9 - Gel de poliacrilamida mostrando RAPD de Candida albicans utilizando-se o 
primer RP-2. Canaletas: 1-PM; 2- ATCC 28367 Candida albicans; 3- Cepa 3.92.A; 4- Cepa 
3.92.B; 5- Cepa 3.15.A.I; 6- Cepa 3.15.C 

 

 

 

 

FIGURA 10 - Gel de poliacrilamida mostrando RAPD de Candida albicans e Candida 
dubliniensis utilizando-se o primer M-2. Canaletas: 1-PM; 2- ATCC 28367, Candida 
albicans; 3- ATCC Candida dubliniensis; 4- Cepa 2.12.A; 5- Cepa 2.12.B; 6- Cepa 2.12.C.; 
7- Cepa 2.29.A.I; 8- Cepa 2.29.C; 9- Cepa 2.55.A.I; 10- Cepa 2.55.B; 11- Cepa 2.64.A.I; 12- 
Cepa 2.64.B.; 13- Cepa 2.34.A; 14- Cepa 2.34.B 

 

A análise da diferença entre as cepas feitas pelo método UPGMA avaliou a distância 

filogenética entre as cepas, agrupando cepas com semelhança genotípica, sendo consideradas 

2 cepas idênticas quando a diferença entre elas foi inferior a 5%. A análise demonstrou que o 

RAPD não teve poder discriminatório suficiente para definir sobre a semelhança genotípica 

entre as cepas, pois agrupou como cepas idênticas algumas cepas pertencentes a indivíduos de 

diferentes famílias, sem contato entre si (Figuras 11 e 12 - árvore UPGMA).  
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FIGURA 11 - Árvore de distâncias filogenéticas (UPGMA) entre as cepas de Candida 
albicans obtida com o uso do primer M2, pela técnica de RAPD 
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FIGURA 12 - Árvore de distâncias filogenéticas (UPGMA) entre as cepas de Candida 
albicans obtida com o uso do primer RP2, pela técnica de RAPD 
 
Entre as 46 amostras de Candida albicans submetidas ao RAPD nenhuma apresentou padrão 

eletroforético de Candida dubliniensis. 
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6 DISCUSSÃO 
 

A candidíase oral é uma doença de alta prevalência entre os pacientes HIV positivos e em 

outros grupos de pacientes imunossuprimidos.  O aparecimento da doença está fortemente 

relacionado a deficiências na imunidade celular, o que é demonstrado pelo aumento de sua 

incidência em pacientes HIV positivos com contagem de células CD4 inferior a 200/mm3.  

Nesta situação, a recidiva da doença aumenta à medida que a imunossupressão também 

progride.  O uso frequente dos azólicos no tratamento da doença e suas recidivas aumenta a 

chance do surgimento de cepas resistentes a esta classe de medicamentos.  

 

O nosso estudo avaliou a possível transmissão de cepas de Candida spp. em 343 indivíduos.  

Deste total 96 (28%) apresentaram crescimento de Candida spp., o que resultou no isolamento 

de 109 cepas. Este total abrange tanto casos índices como seus contatos domiciliares.  Dos 66 

casos índices com isolamento positivo para Candida spp., 24 (36,3%) eram casos índice do 

Grupo 1, que por definição apresentavam candidíase oral no momento do arrolamento.  Os 

42 casos restantes estavam distribuídos equitativamente entre os Grupos 2 e 3.  Entretanto a 

freqüência relativa do isolamento de Candida spp. foi maior nos casos índice do Grupo 2 

(33,3%) em relação ao Grupo 3 (16,3%).  Este achado era esperado uma vez que os casos 

índice do Grupo 2 eram todos soropositivos para o HIV.   

 

Dados da literatura mostram que a colonização por Candida spp. em indivíduos saudáveis 

pode variar de 20% a 70% (média de 34,4%) (AGUIRRE URIZAR, 2002; SCHOOFS et al , 

1998).  No nosso estudo, a taxa de colonização assintomática da cavidade oral nos sujeitos 

HIV negativos (casos índice e contatos) foi 19,3%.  

 

Em pacientes HIV positivos, a colonização assintomática da cavidade oral é mais comum, 

porém variável (28,6% a 81%) (LIU et al, 2006; THOMPSON, 2009).  No nosso estudo, a 

taxa de colonização assintomática nos pacientes HIV positivos foi de 34%.  Existe somente 

um estudo na literatura que compara a taxa de colonização de Candida spp. entre contatos 

domiciliares de pacientes HIV positivos e negativos.  Neste estudo de corte transversal, Milan 

e colaboradores (2001) compararam a frequência de colonização da cavidade oral por cepas 

de Candida spp em 167 indivíduos: 64 contatos de indivíduos com AIDS e 103 contatos de 

doadores de sangue.  Os autores encontraram uma positividade maior entre os contatos 

domiciliares de pacientes HIV positivos em relação aos contatos domiciliares de doadores de 
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sangue (33%versus 14%), sugerindo que a condição de contato doméstico poderia ser um 

fator de risco para colonização (OR=2,49).  No entanto, neste estudo não houve 

caracterização genotípica das cepas, o que impossibilitou a comprovação da transmissão de 

cepas no ambiente domiciliar.  No nosso estudo, não houve diferença estatística entre as taxas 

de colonização dos contatos de casos índice HIV positivos (24,7%) e aquelas dos contatos de 

casos índice HIV negativos (21,7%).  A ausência de dados na literatura sobre o assunto não 

nos permite discutir as possíveis causas da disparidade dos nossos dados em relação ao estudo 

supracitado.  No nosso estudo, não houve diferença na frequência de colonização (28,6% 

versus 21,7%, p=0,441), mesmo analisando isoladamente os casos índice com candidíase oral, 

que teoricamente poderiam facilitar a disseminação das cepas pela presença um inóculo 

maior.  

 

A correlação entre candidíase oral e níveis de células CD4 nos pacientes HIV positivos já é 

bem estabelecida na literatura (BODHADE et al, 2011; EGUSA et al, 2008; LEIGH; 

SHETTY; FIDEL, 2004; MERCANTE et al, 2006).  Dado interessante é que esta correlação 

desaparece em pacientes com outros tipos de imunossupressão, mesmo naqueles com baixo 

número de células CD4, sugerindo que o HIV tenha por si só um papel na susceptibilidade do 

hospedeiro à candidíase oral (THOMPSON et al, 2009).  No nosso estudo, a correlação entre 

níveis de células CD4 em pacientes HIV positivos também pode ser observada.  A contagem 

média de células CD4 dos pacientes com candidíase oral foi de 75,8/mm3 (mediana = 19), 

contra 400,8/mm3 (mediana = 392,5) daqueles sem a doença (p=0,000).  Além da contagem 

de células CD4, vários estudos na literatura apontam a carga viral elevada como fator de risco 

para aparecimento de candidíase oral (BRAVO et al, 2006; CAMPO et al, 2002; GAURAV et 

al, 2011; MERCANTE et al, 2006).  Entretanto, no nosso estudo não houve diferença 

estatística quando comparamos a presença de candidíase oral entre pacientes com carga viral 

acima e abaixo de 10.000 cópias (18,4% versus 27,6%, p=0,23), semelhante ao descrito por 

Gaitán-Cepeda e colaboradores (2002).  Dos estudos que encontraram esta correlação o com 

melhor desenho é o estudo de Mercante e colaboradores.  Apesar dos autores terem feito uma 

análise de regressão logística que mostrou a correlação entre carga viral e candidíase oral 

(OR=1,94; IC= 1,31-2,86), o ponto de corte do número de CD4 para análise foi 68 

células/mm3, o que pode ter atuado como uma variável de confundimento.  Como 

mencionamos anteriormente, o nível de células CD4 abaixo de 200 é fator de risco para 

candidíase oral.  Na análise do nosso estudo, o ponto de corte utilizado foi de 200 

células/mm3 . 
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O risco de colonização assintomática da cavidade oral por cepas de Candida spp. foi maior, 

no nosso estudo, entre os pacientes que faziam uso de prótese dentária (p =0,016), 

concordando com a literatura médica (AGUIRRE URIZAR, 2001; GIANNINI; SHETTY, 

2011).  O tabagismo não constituiu fator de risco para colonização assintomática por Candida 

spp em cavidade oral no presente estudo.  A relação entre colonização por Candida spp em 

cavidade oral e tabagismo é bastante controversa, como já descrito em revisões realizadas por 

Sharon e Fazel (2010) e por Soysa e Ellepola (2005).  Em um estudo realizado por Campisi e 

col (2002), o tabagismo foi fator de risco para a colonização por Candida spp., o que foi 

corroborado por Ellepola e colaboradores (2011), que encontraram maior taxa de colonização 

entre fumantes e pacientes em uso de medicações para asma e diabetes.  Entretanto, outros 

estudos não confirmaram o mesmo achado, obtendo resultados similares ao nosso estudo, no 

qual a correlação com o tabagismo não foi confirmada (ERKÖSE et al, 2007; MERCANTE et 

al, 2006; RASOOL et al, 2005; SANGEORZAN et al, 1994).  

  

A relação entre o aparecimento de candidíase oral e uso de prótese dentária está bem 

estabelecida na literatura (GENDREAU; LOEWY, 2011; GIANNINI; SHETTY, 2011; 

SALERNO et al, 2011).  Esta associação não foi observada no nosso estudo, no qual 7,1% 

dos usuários de prótese apresentaram candidíase oral, contra 6,7% em sujeitos com dentição 

natural (p=0,568).  A incidência de candidíase oral nos usuários de prótese é bastante 

variável, oscilando entre 9% e 65% (LOTFI-KAMRAN et al, 2009).  Em um estudo realizado 

por Abaci e colaboradores (2010), a incidência de candidíase oral variou com o tipo de 

prótese utilizada: 60% naqueles com prótese total, 36,7% com prótese parcial e 16,7% com 

prótese fixa (a adesão das cepas é maior nas superfícies das próteses totais).  Outros fatores 

descritos que podem influenciar no aparecimento de candidíase oral são a higiene da prótese, 

o tipo de uso (contínuo ou com interrupção durante o sono) (LOTFI-KAMRAN et al, 2009).  

No nosso estudo, não fizemos discriminação entre os diferentes tipos de prótese, e o tipo de 

uso não foi questionado o que poderia explicar os resultados encontrados.  O tabagismo 

também não constituiu fator de risco para o aparecimento da candidíase oral no nosso estudo.  

A controvérsia sobre a influência do tabagismo como fator de risco para candidíase oral é 

similar àquela observada sobre o risco para colonização assintomática.  Palácio e 

colaboradores (1997) avaliaram em análise multivariada vários fatores de risco para 

candidíase oral em pacientes HIV positivos.  Neste estudo, o tabagismo foi considerado fator 

de risco para candidíase oral (OR=1,84).  O mecanismo de ação ainda é obscuro, mas Soysa e 

Ellepola (2005), em um estudo de revisão, descreveram vários fatores de patogenicidade que 
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poderiam estar associados ao tabagismo: o possível papel do tabaco como fator nutricional 

das cepas, a diminuição da atividade dos leucócitos da cavidade oral, diminuição dos níveis 

de IFN-γ em pacientes HIV positivos.  Por outro lado, Mercante e colaboradores (2006) não 

conseguiram identificar o tabagismo como fator de risco em análise multivariada em uma 

população HIV positiva.  Em nosso estudo, na análise multivariada, a idade mais avançada foi 

o único fator de risco envolvido com a candidíase oral.  Campisi e colaboradores (2008) 

também observaram aumento na incidência de candidíase oral relacionada à idade, em estudo 

de caso controle.  Fatores que podem estar associados à maior incidência de candidíase oral 

em pacientes mais velhos são a xerostomia (devido à hipofunção de glândulas salivares ou 

secundária ao uso de medicações como anti-hipertensivos, antidepressivos, sedativos, 

diuréticos) e o uso de prótese dentária, principalmente no que concerne à má higiene da 

mesma.  

 

Devido ao pequeno número de participantes em uso de corticóides e imunossupressores, não 

foi possível concluir dados sobre sua importância como fatores de risco para desenvolvimento 

de candidíase oral, embora a mesma já esteja estabelecida (AGUIRRE URIZAR, 2002; 

LEUNG et al, 2000).  

 

No nosso estudo também não foi possível concluir sobre a importância do diabetes mellitus 

como fator de risco para aquisição de candidíase oral, devido ao pequeno universo de 

pacientes diabéticos da amostra; essa associação também já foi previamente descrita 

(AGUIRRE URIZAR, 2002).  

 

Candida albicans foi a espécie mais frequentemente isolada no nosso estudo correspondendo 

a 77,98% do total das espécies isoladas.  Entre os pacientes HIV positivos, Candida albicans 

também foi a espécie mais prevalente (77,96%), coincidindo com os dados de dois estudos 

realizados no Brasil (MILAN et al, 1998; SANT’ANA et al, 2002) e também com os 

encontrados em outros países (SANGEORZAN et al., 1994; SCHOOFS et al., 1998). 

 

Embora o aparecimento de cepas resistentes aos azólicos seja um dado preocupante, 

especialmente em pacientes HIV positivos com múltiplos episódios de candidíase oral, poucas 

cepas isoladas no nosso estudo apresentaram resistência aos azólicos. Em um estudo 

multicêntrico brasileiro, 11% das cepas colhidas apresentaram resistência aos azólicos ou 

sensibilidade dependente da dose (DDS) (SANT’ANA et al, 2002).  Outro estudo brasileiro, 
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realizado com pacientes HIV positivos e controle HIV negativos não apresentou cepas 

resistentes às drogas testadas (BRITO et al, 2011) . No nosso estudo, 15 cepas (13,7%) 

apresentaram resistência aos azólicos ou DDS; entre estas, 8 cepas foram consideradas 

resistentes aos azólicos, em sua grande maioria ao itraconazol. Duas (12,5%) destas cepas 

pertenciam à espécie Candida albicans, e foram isoladas de pacientes HIV positivos, um 

deles com imunossupressão avançada. A técnica para avaliação de resistência utilizada no 

nosso estudo foi a NCCLS M27-A, uma vez que as amostras foram processadas entre abril e 

agosto de 2000, época em que esta técnica era considerada padrão ouro. 

 

Com o aparecimento de técnicas de biologia molecular, foi possível evidenciar e rastrear a 

transmissão de cepas de Candida spp entre humanos no ambiente hospitalar e também entre 

parceiros sexuais, através da caracterização da origem de uma cepa.  Como mencionado no 

capítulo Introdução, as evidências da literatura sobre a transmissão nosocomial e entre 

parceiros sexuais de cepas de Candida spp. são mais robustas que as evidências de 

transmissão domiciliar.  Os estudos sobre a transmissão domiciliar de cepas de Candida spp 

com caracterização genotípica das cepas são escassos na literatura (cinco estudos).  Os cinco 

estudos mencionados incluem até relato de caso (MÜLLER et al, 1999) e estudos com 

amostragem pequena (MUTHIG et al, 2010).  Em estudos com maior casuística, Runhke e 

colaboradores, em 1999, ao analisarem 30 pares mãe/filho, comprovaram a transmissão de um 

mesmo genótipo em apenas 2 pares mãe/filho; Mehta e colaboradores, em 1999, analisaram 

33 famílias e comprovaram a transmissão de uma mesma cepa em 6 famílias.  Os dois últimos 

estudos utilizaram mais de uma técnica de biologia molecular para documentar a transmissão.  

Mais recentemente, Bougnoux, em um estudo bem desenhado, avaliou 25 famílias de 

portadores de doença de Chron e, como controle, 10 famílias saudáveis, demonstrando a 

transmissão de cepas de Candida albicans em 10 famílias (BOUGNOUX, 2006). 

    
No presente estudo, somente cepas de Candida albicans foram analisadas pela técnica de 

RAPD por ter sido esta a única espécie que apresentou crescimento em mais de um indivíduo 

na mesma família.  A técnica de RAPD foi escolhida para avaliar a transmissão domiciliar das 

cepas selecionadas, uma vez que o RAPD é uma técnica de execução mais rápida e menos 

trabalhosa, não exigindo conhecimento prévio das sequências espécie-específicas (STEFFAN 

et al, 1997).  Existem vários estudos demonstrando boa caracterização intra-espécie de cepas 

de Candida albicans com o RAPD.  Variação genotípica satisfatória foi obtida no 

discernimento entre cepas de Candida albicans, através de RAPD, quando comparado ao 
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PFGE e ao REA (Restriction Endonuclease Analysis), porém o REA foi considerado como 

tendo maior pode de discriminação entre as cepas (MEHTA et al, 1999).  O primer RP-2, 

também utilizado em nosso estudo, foi empregado para genotipar cepas de Candida albicans 

isoladas de cavidade oral em dois estudos, em um dos quais houve uma boa correspondência 

desses resultados com aqueles obtidos através de RFLP e IR-PCR (Inter-Repeat PCR) 

(BARCHIESI et al, 1997; LEHMANN et al, 1992).  O método de RAPD foi comparado ao 

método de EK (Electrophoretic Karyotyping) em um grupo de cepas obtidas de pacientes 

pediátricos e neonatos, com boa correspondência entre os resultados de ambos (KUZUCU et 

al, 2008).  A técnica foi utilizada na epidemiologia hospitalar entre cepas de Candida albicans 

com bons resultados em vários estudos, diferenciando genotipicamente cepas de diferentes 

indivíduos (ASTICCIOLI et al, 2007; ROBERT et al, 1995; VRIONI et al, 2001).  O método 

foi também utilizado em análise de cepas de Candida albicans isoladas da cavidade oral de 

pacientes HIV positivos, mostrando-se altamente discriminatório e adequado para estudos 

epidemiológicos em grande escala (GIAMMANCO et al, 2005).  

 

No entanto, ao analisar os resultados da utilização do RAPD no presente estudo, não foi 

possível evidenciar semelhanças significativas entre as cepas originadas de um mesmo 

domicílio.  A técnica não só não permitiu uma discriminação genotípica adequada entre as 

cepas de origem comum em um mesmo domicílio, como também mostrou semelhança entre 

cepas de origens geograficamente bastante distintas.  Como a maior parte da coleta foi 

realizada nos domicílios dos participantes, distribuídos nos 5 municípios da Grande Vitória, a 

pequena possibilidade de contato social entre os participantes dos diversos domicílios não 

justifica o achado de que cepas pertencentes a domicílios diferentes possam ser geneticamente 

similares. 

 

O RAPD nem sempre constitui boa ferramenta para diferenciação intra-espécie de cepas de 

Candida albicans, sendo entretanto apontada como boa solução para diferenciação inter-

espécie (RESENDE et al, 2004; ROCHA et al, 2008; STEFFAN et al, 1997; VALÉRIO et al, 

2006).  No entanto, o RAPD teve baixo poder para estimar as distâncias genéticas, quando 

comparado às árvores filogenéticas geradas pelo 18S rRNA (MELO et al, 1998).  Pequenas 

diferenças no poder discriminatório do RAPD em relação às análises de hibridização com 

sondas Ca3 e CARE2 também foram apontadas (PUJOL et al, 1997).  RAPD apresentou 

poder discriminatório inferior em relação ao PFGE ao serem analisadas cepas obtidas da 
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cavidade oral de pacientes HIV positivos com candidíase oral recorrente (LÓPEZ-RIBOT et 

al, 2000). 

 

Existem algumas explicações para o baixo poder discriminatório do RAPD entre as cepas de 

Candida albicans testadas: problemas relacionados à reprodutibilidade dos padrões das 

bandas (variações dos reagentes, como as concentrações de magnésio, do primer e do DNA a 

ser avaliado) (SOLL, 2000) ou variações,especialmente para bandas de baixa intensidade, 

dependentes da qualidade da Taq polimerase e das diferentes marcas de termocicladores 

(DASSANAYAKE; SAMARANAYAKE, 2003) e até mesmo variações de temperatura 

durante a amplificação (SOLL, 2000), além de  hibridização imperfeita entre o primer e a 

sequência genômica alvo (OLIVE; BEAN, 1999).  Alterações associadas à linearidade entre o 

número de bandas comuns e as distâncias genéticas, e ao significado destas distâncias 

genéticas, que podem ser relacionadas a plasmídios e transposons também devem ser 

considerados (MELO et al, 1998).  No nosso estudo, o primer M2, utilizado por Melo e 

colaboradores, tem padrão intra-específico bem conservado, e gerou menos diferenças que o 

primer RP-2; uma explicação viável para a diferença é a possibilidade da seqüência do RP-2 

estar localizada em transposons.  Além das dificuldades da padronização, existe a 

possibilidade de contaminação com DNA exógeno. Às dificuldades já citadas, alia-se o fato 

da subjetividade da análise visual dos dados de RAPD, uma vez que a valorização da presença 

de bandas de pequena intensidade depende do ponto de vista do examinador (GIL-

LAMAIGNERE et al, 2003).  O aparecimento de softwares destinados a cumprir a tarefa de 

reconhecimento das bandas auxilia na padronização da análise dos resultados do RAPD, mas 

no presente estudo as bandas foram analisadas visualmente (DASSANAYAKE; 

SAMARANAYAKE, 2003). 

 

Outro fator que pode ser responsável pelos resultados do presente estudo deve-se ao fato de 

que as infecções por Candida spp. em cavidade oral serem policlonais, e a extração de DNA 

ter sido feita com um apanhado geral da placa de cultura, sem isolamento e identificação dos 

vários clones (LÓPEZ-RIBOT et al, 1999).  Finalmente, a baixa discriminação entre as cepas 

de Candida albicans no nosso estudo podem ter ocorrido devido à escolha inadequada dos 

primers, embora ambos tenham sido utilizados previamente com êxito (MELO et al, 1998; 

BARCHIESI et al, 1997; LEHMANN et al, 1992).  
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Não foi demonstrado o aparecimento de cepas de Candida dubliniensis nas amostras testadas, 

embora estudos brasileiros tenham demonstrado a presença desta nova espécie em 2,8% dos 

isolados de Candida albicans provenientes de 6 centros diferentes (MILAN et al, 2001).  Em 

um estudo argentino realizado com pacientes imunocompetentes, a prevalência de Candida 

dubliniensis na cavidade oral foi mais elevada, correspondendo a 4,2% do total de cepas de 

Candida spp. (JEWTUCHOWICZ et al, 2009). 

 

O resultado final do presente estudo, embora não possa concluir sobre a transmissão de 

Candida albicans no ambiente domiciliar, revelou dados inesperados, como a aparente 

semelhança entre cepas geograficamente distantes e não-relacionadas.  A utilização de outras 

técnicas de biologia molecular poderia complementar estes resultados, uma vez que ainda não 

foi definida a técnica padrão ouro para diferenciar genotipicamente cepas de Candida 

albicans.  A técnica de MLST tem sido utilizada mais recentemente para diferenciação intra-

espécie de cepas de Candida albicans, e poderia ser aplicada ao material existente para 

concluir sobre a transmissão domiciliar das cepas estudadas, fornecendo respostas 

consistentes sobre a possível semelhança entre cepas de indivíduos não relacionados entre si.  

Portanto, a utilização de um segundo método de biologia molecular, como defendido por 

Boriollo e colaboradores (2010) faz-se necessária para complementar os resultados obtidos no 

presente estudo. 

 

Após a introdução da HAART entre os pacientes HIV positivos, a incidência de candidíase 

oral diminuiu de maneira significativa, porém a mesma ainda constitui um problema em 

populações onde há limitação de recursos e em pacientes com má resposta imunológica a 

despeito da terapia com antivirais (THOMPSON et al, 2009).  Portanto, a perspectiva de 

transmissão de cepas resistentes aos azólicos em domicílios de pacientes HIV positivos onde 

coabitam portadores de doenças que cursam com imunossupressão avançada leva à 

necessidade de analisar os dados mais cuidadosamente para avaliar as consequências da 

possível disseminação de cepas multirresistentes no tratamento e na qualidade de vida desses 

pacientes.  De modo especial, a transmissão de cepas de Candida spp resistentes aos azólicos 

pode colocar em risco pacientes portadores de leucemia em tratamento quimioterápico e 

candidatos a transplante de medula, os quais apresentam indicação de profilaxia com azólicos 

para evitar candidíase invasiva ( PAPPAS et al, 2009).  
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Embora não tenha sido possível confirmar genotipicamente a transmissão de cepas de 

Candida spp. entre pacientes HIV positivos e seus contatos domiciliares no presente estudo, 

foi possível observar que estes pacientes não oferecem risco aumentado na transmissão das 

referidas cepas para seus contatos domiciliares, inclusive seus parceiros sexuais.  Entretanto, a 

possibilidade de um caminho inverso (contato →paciente HIV positivo) pode ser motivo de 

preocupação, por termos identificado contatos domiciliares HIV negativos colonizados por 

isolados de Candida spp. resistentes aos azólicos. 
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7 CONCLUSÃO E PERPECTIVAS 
 

A transmissão inter-humana de cepas de Candida spp., embora bem documentada no 

ambiente nosocomial e entre parceiros sexuais, não é bem definida no ambiente domiciliar. O 

presente estudo foi inconclusivo sobre o assunto, uma vez que a técnica de RAPD, aqui 

empregada, não teve poder discriminatório suficiente para definir a semelhança genotípica 

entre as cepas. Outras técnicas de biologia molecular devem ser utilizadas para definir a 

transmissão intra-domiciliar, com especial ênfase no uso da técnica de MLST, a qual parece 

promissora. 

 

A presença de um número maior de microorganismos em cavidade oral (pacientes com 

candidíase oral) não aumentou a colonização intra-domiciliar por cepas de Candida spp. 

 

A prevalência de cepas com susceptibilidade reduzida aos azólicos no nosso meio é baixa e 

similar àquela de outros estudos realizados no Brasil.  

 

Não foram detectadas cepas de Candida dubliniensis entre as cepas de Candida albicans 

submetidas ao RAPD no presente estudo.  Estudos utilizando um número maior de cepas deve 

ser realizado para definir a presença desta espécie no nosso meio. 

 

O fator de risco implicado na colonização da cavidade oral por Candida spp encontrados no 

presente estudo foi a infecção por HIV; os fatores implicados na candidíase oral foram nível 

de células CD4 abaixo de 200 e idade mais avançada. 
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ANEXO 1 
 

Preparo de meios e reagentes utilizados no estudo 

 

1- Ágar Sabouraud-dextrose com cloranfenicol  

Ágar Sabouraud dextrose (Difco) ...............................................65g 

Água destilada q.s.p......................................................................1L 

 

O ágar foi adicionado à água destilada e levado ao microondas até a completa fusão do ágar, 

juntando-se depois o cloranfenicol. Após homogeinização, o meio foi esterilizado em 

autoclave a 121o C por 15 minutos e distribuído em placas de Petri 90 X 15 mm. Para 

armazenamento das leveduras, o mesmo meio foi distribuído em tubos de ensaio, sendo então 

esterilizado em autoclave e deixado solidificar em posição inclinada. 

 

2- CHROMagar Candida 

CHROMagar Candida ( CHROMagar)...................................47,7g 

Água destilada..........................................................................1L 

 

O ágar foi adicionado à água destilada estéril e levado ao microondas até a completa fusão do 

ágar, evitando a fervura, sendo depois distribuído em placas de Petri estéreis 90X15 mm. 

 

3- Meio para prova de fermentação de carboidratos 

Peptona (Difco).......................................................................0,5g 

Extrato de levedura (Difco)....................................................0,5g 

Água destilada.........................................................................100mL 

Açúcar......................................................................................1g 

Azul de bromocresol ( 1,6 g em 100 mL álcool ).....................0,1 mL 

 

O extrato de levedura e a peptona foram dissolvidos na água destilada, e adicionadas do azul 

de bromocresol. A cada 100 mL do meio basal, foi adicionado 1g de cada um dos 

carboidratos, testados separadamente (glicose, maltose, lactose, sacarose, galactose e 

trealose), distribuído em alíquotas de 5 ml em de tubos de 12x120mm, contendo tubos de 

Durham invertidos, e autoclavados a 120oC por 15 minutos. 
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4-  Ágar “Cornmeal-Tween 80” 

Farinha de milho...................................................................................12,5g 

Ágar ( Oxoid)..........................................................................................3,8g 

Tween 80 ( Becton )...............................................................................3,0mL 

Água destilada q.s.p...............................................................................300mL 

 

A farinha de milho foi adicionada a 300mL de água destilada, aquecida durante 1 hora a 60oC, 

filtrada através de gaze dobrada e o volume completado para 300mL.  O ágar foi adicionado  

e aquecido até sua completa fusão.  Após acrescentar o Tween 80 o meio foi autoclavado a 

121oC por 15 minutos. 

 

 

5- Formação do tubo germinativo 

Um inóculo da cultura de levedura a ser identificada foi adicionada a 0,3 mL de soro fetal 

bovino acrescido de 0,5% de glicose, incubado por cerca de 2 horas a 37oC e observado ao 

microscópio com aumento de 400X. 

 

6- RMPI 

RPMI 1640 com l-glutamina e sem bicarbonato de sódio.................. 10,4g 

Água destilada.......................................................................................1L 

 

Após solubilização do meio, o pH foi ajustado com MOPS ( HCL 1N ), e a solução foi  

esterilizada por filtração em membrana com poro de 0,22µm de diâmetro (Stericup –

Millipore). 

 

7- YPD 

Extrato de levedura (Difco)..................................................................10g 

Peptona (Difco)....................................................................................20g 

Dextrose (Difco)....................................................................................20g 

Água destilada.......................................................................................1L 

 

Foram dissolvidos em água destilada o extrato de levedura, a peptona e a dextrose. A solução 

resultante foi distribuída em tubos e autoclavada a 121oC por 15 minutos.  
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8-  Soluções utilizadas para microdiluição  

 

8.1– Anfotericina 

 

Foram dissolvidos 50mg de anfotericina B em 10ml de dimetil sulfóxido; 1ml da solução 

resultante foi dissolvido em 4ml de água destilada estéril.1ml desta solução foi rediluído em 

6,25ml de água destilada estéril. Uma série de 9 tubos de rosca com 1ml de água destilada 

estéril foi preparada, onde 1ml da solução anterior  foi diluído progressivamente, de modo que 

a concentração de anfotericina B variou de 160µg/ml a 0,3 µg/mL . Em cada tubo contendo 

2ml da solução adicionou-se 8ml de RPMI. Foram dispensados 100µL de cada diluição em 

placas de 96 poços. 

 

8.2- Cetoconazol 

 

Foram dissolvidos 0,1g de cetoconazol em 10mL de HCl 0,2N; 1ml da solução resultante foi 

diluído em 5mL de água destilada estéril. 0,5mL desta solução foram re-diluídos em 12mL de 

água destilada estéril. Foi preparada uma série de 9 tubos de rosca de maneira idêntica à da 

anfotericina B, de modo que a concentração de cetoconazol variou de 80µg/ml a 0,15g/mL. 

 

8.3- Itraconazol 

 

Foram dissolvidos 10mg de itraconazol em 10mL de polietilenoglicol 400; 0,5mL da solução 

resultante foram dissolvidos em 12 mL de água destilada estéril. Foi preparada uma série de 9 

tubos de rosca como descrito para anfotericina B, de modo que a concentração de itraconazol  

variou de 40µg/mL a 0,075µg/mL. 

 

8.4- -Fluconazol 

 

Foram dissolvidos 50mg de fluconazol em 10mL de água destilada estéril; a solução 

resultante foi redissolvida em 6,8mL de água destilada estéril. Foi preparada uma série de 9 

tubos de rosca como descrito para anfotericina B, de modo que a concentração variou entre 

640µg/mL a 1,25 µg/mL. 

 

9- Soluções utilizadas no RAPD 



 

 

98 

 

 

9.1-Tampão protoplasto 

 β-mercaptoetanol ( Sigma)........................................................................10µL  

 EDTA 0,5M ...........................................................................................20mL 

 Zimoliase a 50mg/mL...............................................................................4µL 

 Tris HCl 100 mM.................................................................................965µL 

 

9.2- EDTA 0,5mM 

EDTA...................................................................................................18,612g 

Água miliQ..............................................................................................100mL 

 

Os componentes foram dissolvidos, sendo acertado o pH da solução com NaOH.  

 

9.3- Zimoliase a 50mg/mL 

Zimoliase 20 T (ICN)...........................................................................50mg 

Tris HCl pH 7,5.....................................................................................1mL 

 

Os componentes foram dissolvidos e o material foi estocado a –20oC  em alíquotas de 50 µL. 

 

9.4-Tris HCl 100mM 

Trizma base (Gibco BRL)........................................................................1,21g 

Água miliQ.............................................................................................100mL 

 

Os componentes foram dissolvidos e o pH foi acertado com HCl. 

 

9.5- Diluição do primer M2  

Primer M2( Gibco)..................................................................................... 57800pmol 

Água miliQ.................................................................................................. 578µL 

 

O primer foi dissolvido e estocado no freezer em alíquotas de 20µL. 

 

9.6- Diluição do primer RP2 

Primer RP2 (Gibco).................................................................................. 39200pmol  

Água miliQ................................................................................................392µL 
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O primer foi dissolvido e estocado no freezer em alíquotas de 20µL. 

 

9.7- dNTP 10mM 

 

Foram dissolvidos 10 µL de cada base (Promega, USA): A,C,T, G em 60µL de água miliQ. A 

solução foi estocada a –20oC em alíquotas de 20µL. 

 

9.8- Gel de poliacrilamida 6% 

Água miliQ................................................................................................6mL 

TBE 5X.....................................................................................................2,0mL 

Poliacrilamida a 30% ( Sigma) .................................................................2,0mL 

Persulfato de amônia ( Sigma).....................................................................125µL 

Temed (Sigma).............................................................................................12,5µL 

 

Os componentes foram homogeneizados e aplicados nas placas de suporte de gel, sendo  

polimerizado por cerca de 10 minutos. 

 

9.9- Tampão TBE 5X 

Trizma base ( Gibco BRL)..............................................................................54,0g  

Ácido bórico ( Sigma).....................................................................................27,5g 

EDTA 0,5M pH 8,4.........................................................................................10,0mL 

Água destilada q.s.p.......................................................................................1000,0mL 

 

O trizma base e o ácido bórico foram dissolvidos em água destilada , no agitador magnético, e 

o EDTA foi adicionado. A solução foi autoclavada a 121oC durante 15 minutos e estocada à 

temperatura ambiente. 

 

9.10- Brometo de etídio 

 Brometo de etídio (Gibco)...........................................................................................5µL 

 TBE5X ...........................................................................................................100mL 

 

 A solução foi homogeneizada e mantida em frasco escuro. 


