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RESUMO 
 
 

Este estudo teve como objetivo o isolamento de fungos filamentosos em 

dentes com indicação de retratamento devido à presença de lesão 

perirradicular. Após exame clínico e radiográfico, 30 pacientes com indicação 

de retratamento endodôntico foram selecionados para a pesquisa, estes 

responderam a um questionário de saúde e assinaram o termo de 

consentimento para a realização da pesquisa. O material obturador dos canais 

radiculares foi removido sem o uso de solventes. Após total remoção da guta-

percha e realização da odontometria foram inseridas e deixadas durante 1 

minuto no interior do canal, no comprimento de trabalho, 3 pontas de papel 

absorvente estéreis, uma de cada vez. Esses cones foram colocados em um 

tubo de ensaio contendo meio Saboraud Dextrose Agar acrescido de 

cloranfenicol. Todos os espécimes foram coletados em campo isolado por duas 

lamparinas. O mesmo procedimento foi realizado em todos os 30 dentes da 

amostra. Os tubos foram mantidos em temperatura ambiente por um período 

de sete a quatorze dias para permitir o crescimento das colônias fúngicas. O 

material isolado foi enviado para o Laboratório de Micologia do Instituto 

Oswaldo Cruz para que fosse micromorfologicamente identificado em gênero e 

espécie. Houve crescimento de fungos filamentosos em 3 dos 30 dentes (10%). 

Estes pertenciam a pacientes com comprometimento sistêmico. As espécies 

foram identificadas: Aureobasium pullulans, Aspergillus niger e Penicillium 

glabrum.  
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ABSTRACT 

 

The aim of the present study was to isolate and identify filamentous fungi 

from root canals of teeth with failed root-canal treatment. Thirty root-filled teeth 

with periapical lesions were selected for this study. A detailed medical and 

dental history was obtained from each patient. All patients signed informed 

consent to participate. The root-filling material was removed without the use of 

chemical solvents and after that the root canals were sampled using 3 sterile 

paper points for each tooth. The paper point samples from the root canal were 

transferred to a tube with Saboraud Dextrose Agar medium plus cloranfenicol to 

avoid bacterial growth. The specimens were collected in isolated camp by two 

fire lamps. The same procedure was done with all the samples. The tubes were 

maintained in ambient temperature for 7 to 14 days observing the colony 

growth. The isolated material was sent to Mycology Laboratory at the Oswaldo 

Cruz Institute to micromorphologic identification in genus and species. 

Filamentous fungi grew in 3 of the 30 teeth (10%). Those teeth belong to 

immunodepressed patients. The species were identified: Aureobasidium 

pullulans, Aspergillus niger e Penicilium glabrum. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os microorganismos têm papel fundamental nas doenças da polpa e 

periápice. Dentes com canais radiculares infectados têm uma complexa flora 

microbiana consistida de cocos, espiroquetas e fungos (SEN et al., 1995). 

 

O tratamento endodôntico visa eliminar a infecção e prevenir a 

reinfecção dos canais radiculares. Fatores locais e sistêmicos têm sido 

sugeridos como causadores das falhas no tratamento endodôntico. Os fatores 

locais incluem a instrumentação deficiente, obturações aquém ou além do 

limite ideal, dificuldades anatômicas. A cicatrização também pode ser afetada 

por fatores sistêmicos os quais podem torná-la mais lenta. Entretanto um fator 

decisivo para a persistência da lesão periapical é a manutenção da infecção no 

sistema de canais radiculares (NAIR et al., 1990). 

 

Na maioria dos casos a instrumentação do canal, a utilização de um 

curativo de demora a base de Hidróxido de Cálcio, por exemplo, e a obturação 

com cimento e cones de guta-percha resulta no término da infecção 

culminando na cicatrização da lesão. Porém, alguns casos, são resistentes à 

terapia endodôntica convencional e a infecção persiste por meses e anos após 

o tratamento (WALTIMO et al., 1997). 

 

Dentes com lesões periapicais persistentes ao tratamento endodôntico, 

quando submetidas a culturas microbiológicas, apresentam uma microbiota 

diferente daquela encontrada em dentes com necrose pulpar e lesão periapical 
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não tratados. Um número pequeno de microorganismos é encontrado por 

canal, havendo predominância de anaeróbios facultativos Gram + como o 

Enterococcus faecallis. Também é evidente a presença de fungos (ASSED et 

al., 2000). 

 

Os fungos são encontrados ocasionalmente em lesões primárias do 

canal radicular, mas aparecem frequentemente em dentes tratados 

endodonticamente onde o tratamento falhou (SIQUEIRA et al., 2004). 

 

A ocorrência de fungos em infecções persistentes pode ser devido à 

contaminação durante o tratamento endodôntico. Isto pode ocorrer por causa 

da susceptibilidade entre bactérias e fungos no que diz respeito à medicação 

intracanal utilizada (WALTIMO et al., 1997). A medicação antifúngica não é 

utilizada na prática endodôntica rotineira, por outro lado, os antibacterianos são 

usados tanto na forma local quanto na forma sistêmica o que pode favorecer o 

crescimento de fungos (RAMS et al., 1990). 

 

Os fungos são considerados habitantes normais da cavidade oral, mas 

podem produzir doença quando fatores locais ou sistêmicos predispõem o 

indivíduo. Uma característica da infecção micótica é que ela se desenvolve 

quando o hospedeiro apresenta condições e nutrientes essenciais para a 

adesão, crescimento e reprodução do fungo (SHEPHERD et al., 1992). 

 

A Candida albicans é a espécie fúngica mais comumente detectada na 

cavidade oral tanto de indivíduos sadios quanto de indivíduos com 
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comprometimento sistêmico (SIQUEIRA et al., 2004; BAUMGARTNER et al., 

2000; SHEPHERD et al., 1992; CHAFIN et al., 1998), sendo também a espécie 

fúngica mais isolada dos canais radiculares infectados (SEN et al., 1997; 

WALTIMO et al., 1997; SUNDQVIST et al., 1998; BAUMGARTNER et al., 2000;  

SIQUEIRA & SEN, 2004; SIQUEIRA & ROÇAS 2004). 

 

Não existiam na literatura relatos sobre a presença de fungos 

filamentosos infectando os canais radiculares, apesar de estes terem sido 

detectados em infecções em outros locais do organismo como, por exemplo, o 

seio maxilar (LEGENT et al., 1989). Porém, Gomes, em Tese de Doutorado 

realizada em 2007, isolou e identificou tais microorganismos em dentes com 

necrose pulpar e lesão periapical sem tratamento endodôntico. Além disso, a 

autora observou que a presença destes estava diretamente associada com a 

deficiência imunológica do hospedeiro. 

 

O conhecimento da participação de fungos nas infecções endodônticas 

e a identificação das diferentes espécies envolvidas são de extrema 

importância para que sejam encontrados meios de eliminá-los a fim de buscar 

o sucesso na terapia endodôntica. Portanto, o presente trabalho preocupou-se 

em avaliar a existência de fungos filamentosos em canais tratados 

endodonticamente com indicação de retratamento devido à presença de lesão 

periapical. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Microbiota dos dentes em casos de fracasso na terapia 

endodôntica: 

 

Na maioria dos casos, o fracasso na terapia endodôntica, ocorre quando 

os procedimentos realizados durante as diferentes etapas do tratamento não 

são eficazes em debelar a infecção (NAIR et al., 1990, 1999). Microorganismos 

originários das infecções primárias podem estar localizados em áreas de difícil 

acesso e assim sobreviver ao preparo químico-mecânico permanecendo nos 

canais radiculares (SJÖGREN et al., 1997). Os microorganismos também 

podem ser provenientes da cavidade oral tendo ocorrido a contaminação do 

canal radicular durante o tratamento devido à quebra da cadeia asséptica 

(SIREN et al., 1997) ou por infiltração coronária após o término do tratamento 

endodôntico (TORABINEJAD et al., 1990). 

 

A infecção pulpar primária apresenta uma flora polimicrobiana com 4 a 7 

diferentes espécies por canal, predominando os anareróbios (SUNDQVIST et 

al., 1989, GOMES et al., 1994, BAUMGARTNER et al., 1999). Porém, durante 

e após o tratamento dos canais radiculares ocorrem mudanças no meio interno 

que irão selecionar certos microorganismos. Por esse motivo, a microbiota 

associada às infecções persistentes normalmente é composta por um número 

limitado de espécies microbianas (LOPES & SIQUEIRA, 2004), predominando 

anaeróbios facultativos gram positivos (MOLLANDER et al., 1998).   
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Nove casos de lesões periapicais assintomáticas e persistentes à terapia 

endodôntica convencional foram avaliadas 4 a 10 anos após conclusão do 

tratamento. Os espécimes foram removidos após cirurgia parendodôntica e 

processados para análise microscópica. Dos 9 casos, 6 revelaram a presença 

de microorganismos na porção apical do canal, sendo que 4 apresentaram uma 

ou mais espécies de bactérias e 2 apresentaram leveduras. Os autores 

sugeriram que a maior parte das falhas do tratamento endodôntico é devido à 

permanência da infecção (NAIR et al., 1990). 

 

Através de microscopia eletrônica de varredura, a superfície externa do 

cemento radicular apical de dentes com lesão periapical foi observada. 

Leveduras foram encontradas em 25% dos casos, aderidas por microfilamentos 

a um tecido fibrilar na base da lacuna de reabsorção (LOMÇALI et al., 1996). 

 

A ocorrência de leveduras foi pesquisada em 967 dentes portadores de 

lesão periapical persistente numa população da Finlândia. Microorganismos 

foram detectados em 692 dentes. Em 47 dentes foram encontradas leveduras 

sendo que em 41 elas estavam associadas a bactérias e 6 eram culturas puras. 

Os autores concluíram que o isolamento de culturas puras de leveduras pode 

ter papel significativo nas infecções persistentes (WALTIMO et al., 1997). 

 

Cem dentes obturados há pelo menos 4 anos e com evidência 

radiográfica de lesão periapical foram examinados. Estes dentes foram 

incluídos no grupo P (Patológico).  O grupo T (Técnico) foi constituído por 20 
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dentes sem sinal de infecção periapical e com indicação de retratamento 

apenas por razões técnicas. No grupo P foram observadas 117 cepas 

bacterianas em 68 dentes. Anaeróbios facultativos foram os mais isolados, 

predominando o gênero Enterococcus. No grupo T foram observados 

microorganismos em 9 dentes sendo que em bem pouca quantidade. Os 

autores concluíram que a microflora dos canais obturados difere tanto em 

qualidade quanto em quantidade daquela encontrada em dentes necrosados 

não tratados endodonticamente (MOLLANDER et al., 1998). 

 

Utilizando técnicas de cultura anaeróbia sofisticada, a microbiota de 

dentes com lesão periapical persistente ao tratamento endodôntico submetidos 

a retratamento foi estudada. Foram selecionados 54 dentes com canais 

radiculares tratados há 5 anos e com lesão periapical visível radiograficamente. 

Do total de casos avaliados, 24 apresentaram culturas microbiológicas 

positivas, sendo 19 monoinfecções. A espécie mais isolada foi o Enterococcus 

faecalis. Dois casos apresentaram Candida albicans.  Os autores afirmaram 

que esses fungos possuem a capacidade de crescer no ambiente de baixa 

quantidade de nutrientes existentes nos canais tratados (SUNDQVIST et al., 

1998).  

 

Em dentes com lesões refratárias, isto é, necrose pulpar e lesão 

periapical submetida a tratamento endodôntico em que não foi observado o 

reparo dos tecidos periapicais, verifica-se a presença de fungos isolados ou 

associados a outros microorganismos (ASSED et al., 2000). 
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Cinqüenta e quatro dentes obturados com lesão periapical persistente e 

indicação de retratamento foram selecionados. Após remoção do material 

obturador, cones de papel absorvente foram inseridos no interior do canal 

radicular e raspas de dentina também foram coletadas. Os espécimes 

coletados foram deixados sob condições anaeróbias estritas e aeróbias, então 

o crescimento bacteriano foi avaliado. Predominaram microorganismos Gram+ 

de um ou dois tipos sendo que a espécie mais encontrada foi o Enterococcus 

faecalis. A Candida albicans foi isolada em um dente (HANCOCK et al., 2001). 

 

Fatores não microbianos podem estar envolvidos nos fracassos do 

tratamento endodôntico. Nesses casos, o insucesso foi atribuído a uma reação 

de corpo estranho. Porém, a literatura sugere que infecções intraradiculares 

persistentes ou secundárias e em alguns casos infecções extra-radiculares são 

as maiores causas de fracasso tanto para dentes onde o tratamento 

endodôntico não está satisfatório quanto para dentes considerados bem 

obturados (SIQUEIRA Jr, 2001). 

 

A prevalência de bactérias e fungos em 40 dentes tratados 

endodonticamente, assintomáticos e com periodontite apical crônica foi 

estudada. Os pacientes foram divididos em dois grupos. No grupo A, após 

limpeza e modelagem os canais foram preenchidos com hidróxido de cálcio por 

10 a 14 dias. No grupo B, após limpeza e modelagem os canais foram irrigados 

com solução de Iodo 2% + Iodeto de Potássio 4% (IKI - Iodine Potassium 

Iodide) durante 5 minutos e então obturados na mesma sessão. Foram 

retiradas amostras dos canais radiculares antes e após o preparo químico-
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mecânico e no grupo B após a irrigação com IKI. Na amostra inicial foram 

isolados microorganismos de 33 dos 40 dentes. Fungos foram isolados de 6 

dentes, 3 deles associados ao Enterococcus faecalis. Bactérias entéricas (E. 

coli; K. pneumoniae; P. mirabilis) foram detectadas em 3 dentes e 

Enterococcus faecalis foram isolados em 21 das 33 culturas positivas sendo 

que dessas 11 eram culturas puras. Na segunda amostra (após preparo 

químico-mecânico) foram detectados microorganismos em 10 dentes. 

Enterococcus faecallis foram encontrados em 6 dentes sendo que 5 eram 

culturas puras. Na terceira amostra (após IKI) apenas um dente apresentou 

microorganismos. Fungos não foram encontrados na segunda nem na terceira 

amostra. Portanto, a alta prevalência de bactérias entéricas e fungos em 

dentes tratados endodonticamente associados à periodontite apical crônica foi 

estabelecida e o efeito antimicrobiano do IKI foi comprovado (PECIULIENEL et 

al., 2001). 

 

A microbiota periapical de 36 dentes com periodontite apical persistente 

foi avaliada. Dez pacientes apresentavam fístula. As amostras foram coletadas 

imediatamente após exposição cirúrgica da lesão periapical. Grânulos de 

enxofre, quando presentes, foram coletados e analisados por microscopia 

eletrônica de varredura e de transmissão. Microorganismos estavam presentes 

em todas as lesões exceto uma. Um total de 67 diferentes espécies foi 

detectado. Metade das cepas era anaeróbia e 79,5% eram Gram+. Anaeróbios 

facultativos como staphylococcus, bacillus, pseudomonas, enterococcus e 

candida foram detectados em 75% das 36 lesões mesmo com a administração 

de antibiótico previamente à cirurgia (SUNDE et al., 2002).  
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Granulomas periapicais refratários foram examinados a fim de observar 

a ocorrência de Candida spp. Os granulomas periapicais foram removidos 

cirurgicamente e o DNA foi extraído das amostras para ser submetido ao 

método PCR. Os casos que indicavam a possível ocorrência de Candida eram 

investigados por métodos histológicos e imunohistológicos, porém espécies de 

Candida não foram encontradas (WALTIMO et al., 2003a). 

 

A flora microbiana dos canais radiculares de dentes apresentando 

fracasso da terapia endodôntica e a associação das diferentes espécies com a 

sintomatologia clínica foi estudada.  Sessenta dentes tratados 

endodonticamente com lesões periapicais persistentes foram selecionados. 

Microorganismos foram encontrados em 51 dentes. De acordo com os autores, 

a flora dos canais radiculares após fracasso da terapia endodôntica é limitada a 

um pequeno número de espécies onde predominam Gram +. Anaeróbios 

facultativos, especialmente o Enterococcus faecalis foram os microorganismos 

mais isolados, porém as infecções polimicrobianas e os anaeróbios estritos 

foram frequentemente associados à sintomatologia clínica. Os autores 

observaram associações significativas entre dor ou história de dor com 

infecções polimicrobianas ou anaeróbias; sensibilidade à percussão com 

Prevotella intermedia; sinusite com espécies de estreptococcus ou actinomyces 

e selamento coronário deficiente com espécies de candida (PINHEIRO et al., 

2003). 
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A ocorrência de diferentes espécies microbianas em 22 dentes 

obturados com lesão periapical persistente e indicação de retratamento foi 

investigada. O DNA foi extraído das amostras para análise através do método 

PCR. Todos os dentes apresentaram pelo menos 1 espécie de 

microorganismo. Enterococcus faecalis foi o mais prevalente, sendo 

encontrado em 77% dos casos. Candida albicans foi encontrada em 9% dos 

casos (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2004). 

 

Em uma amostra de 17 dentes com indicação de retratamento numa 

população da Alemanha, a Candida albicans foi encontrada em 6% e o 

Enterecoccus faecalis em 47% dos casos. O método utilizado foi o PCR. Além 

do Enterococcus faecalis, outras espécies bacterianas também foram 

identificadas. Em todos os dentes foi detectado DNA bacteriano (SIQUEIRA et 

al., 2008). 
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2.2. Características gerais dos fungos: 

 

Os fungos são microorganismos eucariotas, ou seja, apresentam uma 

membrana nuclear que envolve os cromossomos e o nucléolo. A célula fúngica 

também possui parede celular e citoplasma com várias organelas dispersas, 

tais como, retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, mitocôndrias e 

ribossomos. No entanto, eles são incapazes de formar tecidos verdadeiros (De 

HOOG & GUARRO, 1995). 

 

O núcleo apresenta características típicas de uma célula eucariótica, 

sendo, contudo, de menor tamanho e com uma quantidade relativamente 

menor de DNA (SIDRIN & ROCHA, 2004).  

 

Os fungos não sintetizam clorofila e não tem celulose em sua parede 

celular, exceto alguns fungos aquáticos. Essas características permitem a sua 

diferenciação das plantas e justifica sua classificação num reino à parte, o reino 

Fungi (WHITTACKER et al., 1996). 

 

A parede celular dos fungos é composta por polissacarídeos como 

glucanas, mananas, galactosanas e quitosanas. Possuindo ainda proteínas, 

lipídios e íons inorgânicos. Aproximadamente, 90% da parede celular da 

Candida albicans é constituída por carboidratos que são representados por três 

polissacarídeos: β-glucanas 40%, quitina 2% e mannoproteínas 40% que 

consiste de manana associada a proteínas. Também possui lipídeos. Além de 

promover rigidez e proteção para a célula, a parede celular desempenha 
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importante papel na patogenecidade da Candida albicans (CHAFIN et al., 

1998). 

 

Existem aproximadamente 200.000 espécies de fungos, sendo a grande 

maioria incapaz de causar infecção em humanos por falta de adaptação ao 

organismo dos mamíferos. Porém, cerca de 200 espécies podem ser 

consideradas patogênicas ao homem. Os fungos que mais se adaptaram e 

causam infecções em indivíduos aparentemente saudáveis são os dimórficos 

como o Paracoccidioides brasiliensis, Histoplasma capsulatum, Coccidioidis 

immitis entre outros. Fungos filamentosos e leveduras são agentes de 

infecções fúngicas com caráter oportunista, ou seja, causam infecções em 

hospedeiros imunocomprometidos (TELLES, 2004). 

 

Dimorfismo é um fenômeno de variação morfológica. Os fungos 

dimórficos podem apresentar-se na forma filamentosa ou na forma de levedura. 

O que vai determinar essa variação é a temperatura a que o fungo é exposto. 

Entre 22º e 28ºC predomina a forma filamentosa e a forma de levedura aparece 

entre 35º e 37ºC. Em geral essas formas são reversíveis. 

(www.consulteme.com.br). 

 

Os fungos são capazes de adaptação a uma grande variedade de 

temperatura e ph. Eles crescem num meio com sais, fontes de carbono, 

nitrogênio e fosfato com temperatura variando de 20º a 40ºC. O pH mais 

favorável ao desenvolvimento dos fungos está entre 5 e 7. Os fungos 

http://www.consulteme.com/
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filamentosos podem crescer numa faixa de pH entre 1,5 e 11, porém as 

leveduras não toleram pH alcalino (DAHLÉN & MOLLER, 1992). 

 

Fungos são heterotróficos, ou seja, obtém sua energia pela ruptura de 

moléculas orgânicas. Eles produzem enzimas como lípases, proteinases e 

amilases que hidrolisam o substrato tornando-o assimilável. Existem fungos 

que hidrolisam substâncias orgânicas como o osso, por exemplo. Muitas 

espécies podem desenvolver em meios mínimos contendo amônia ou nitritos 

como fontes de nitrogênio. As substâncias orgânicas de preferência são 

carboidratos simples e sais minerais como sulfatos e fosfatos. Oligoelementos 

como ferro, zinco, cobre, manganês e cálcio também são exigidos em 

pequenas quantidades. E como todos os seres vivos também necessitam de 

água para o seu desenvolvimento (BRUNS et al., 1991). 

 

O zinco, mesmo em baixíssimas concentrações, estimula o crescimento 

da Candida albicans (SOLL et al., 1981). 

 

A disseminação dos fungos pode ocorrer através do ar, água, plantas, 

animais, alimentos, etc. Eles podem sobreviver em diferentes habitats com 

diferentes substratos. São microorganismos unicelulares como as leveduras ou 

multicelulares como os filamentosos podendo apresentar 3 a 5µm de diâmetro. 

(MOORE-LANDECKER, 1996). 

 

Os fungos podem formar colônias de dois tipos: Leveduriformes e 

Filamentosas. As colônias leveduriformes são pastosas ou cremosas formadas 
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por microorganismos unicelulares, as leveduras. As colônias filamentosas 

podem ser algodonosas, aveludadas ou pulverulentas, formadas por 

microorganismos multicelulares, os fungos filamentosos. Esses últimos são 

constituídos por estruturas em forma de tubo que são as hifas. O conjunto de 

hifas recebe o nome de micélio (SHEPHERD, 1992). 

 

Fungos filamentosos são multinucleares e constituídos por filamentos 

em forma de túbulos cilíndricos. Cada filamento é denominado hifa. Hifas 

podem ser septadas (divididas em partes) ou cenocíticas (são contínuas sem 

divisões). O crescimento da hifa é apical. A partir da porção apical surgem 

ramificações laterais que vão se alongando para buscar os nutrientes e dando 

origem a novas ramificações formando tufos compactos denominados micélio. 

Como resultado dessa forma de crescimento, surgem estruturas visíveis a olho 

nu e conhecidas como colônia (SIQUEIRA & SEN, 2004). 

 

As hifas septadas aparecem nos fungos das divisões Ascomicetos, 

Basidiomicetos e Deuteromicetos (atualmente, os Deuteromicetos são 

classificados como Mitospóricos ou Imperfeitos e são caracterizados por 

reproduzir assexuadamente) e os das divisões dos Zygomicetos e 

Mastigomicetos possuem hifas cenocíticas. O micélio, conjunto de hifas, pode 

ser diferenciado em vegetativo, aéreo e reprodutivo. O micélio vegetativo se 

desenvolve no interior do substrato e funciona como elemento de sustentação 

e de absorção de nutrientes. O micélio aéreo se projeta da superfície, 

crescendo acima do meio de cultivo. Quando o micélio aéreo se diferencia para 
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sustentar as estruturas reprodutoras ele passa a ser denominado micélio 

reprodutivo (MADIGAN et al., 2000). 

 

As estruturas responsáveis pela propagação assexuada dos fungos 

filamentosos e dos fungos dimórficos que estão na fase filamentosa são os 

conídeos. Os conídeos se destacam das hifas e dão origem a um novo fungo. 

Na conidiogênese (processo de formação dos conídeos), a hifa pode dar 

origem a dois tipos de conídeos: o Tálico, onde toda a célula conidiogênica 

forma o conídeo e o Blástico, onde um brotamento da célula conidiogênica se 

diferencia para originar o conídeo. Conídeos tálicos são os Artroconídeos, 

Macroconídeos e Microconídeos. Conídeos blásticos são os Blastoconídeos, 

Poroconídeo, Fialoconídeo e Aneloconídeo (SIDRIN & ROCHA, 2004) 

 

As leveduras são fungos unicelulares e as células têm formato circular 

ou oval. A reprodução das leveduras pode ocorrer de 3 formas: Brotamento 

simples, onde aparece uma região de adelgaçamento na parede celular (Zona 

de Bud) o que favorece a evaginação aparecendo um brotamento (célula-filha) 

que permanece ligado à célula-mãe. Brotamento fissão, onde ocorre o mesmo 

processo do brotamento simples, porém a célula-filha se solta da célula-mãe e 

cresce até ficar do mesmo tamanho da célula de origem. Divisão binária, onde 

ocorre invaginação das paredes mediais da levedura dando origem a uma 

constricção que se fecha formando duas células de igual tamanho 

(SHEPHERD, 1992). 
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A Candida albicans, uma das espécies fúngicas mais estudadas e mais 

encontradas na cavidade oral, possui características pleomórficas, o que 

significa que ela pode apresentar diferentes formas. Na forma de levedura ela 

reproduz por brotamento. A produção de tubos germinativos resulta na sua 

conversão para a forma de Hifa onde o conjunto dessas Hifas formará o 

Micélio. A forma de pseudo-hifa ocorre por polarização e alongamento da 

célula durante o processo de divisão por brotamento sem que haja a separação 

da célula-mãe. Em condições de crescimento desfavoráveis ela ainda pode 

apresentar-se sob a forma de Clamidósporo, um esporo arredondado com 

espessa parede celular. A forma de hifa é a que possui maior capacidade de 

invadir os tecido e maior patogenecidade. Essa transição morfológica, 

normalmente representa uma resposta dos fungos às mudanças nas condições 

ambientais e vai permitir sua adaptação em diferentes sítios (CHAFIN et al., 

1998). 

 

Fungos na forma de levedura foram observados pela primeira vez in situ  

nos canais radiculares através do Microscópio Eletrônico de Varredura. Seu 

tamanho e características morfológicas permitiram que eles fossem facilmente 

distinguidos das bactérias e das células de defesa do hospedeiro. As leveduras 

são microorganismos unicelulares com formato ovóide ou esférico e diâmetro 

entre 4 e 6 µm. Elas foram encontradas formando colônias densas e aderidas 

às paredes dos canais através de filamentos curtos projetados a partir das 

células. Em algumas áreas elas encontravam-se cobertas por uma espécie de 

matriz extra-celular. Estruturas em forma de hifas também foram observadas. 

Essas estruturas possuíam ramificações formando redes. Formas germinativas 
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representando uma fase reprodutiva foram detectadas na superfície de 

algumas leveduras (SEN et al., 1995). 

 

De acordo com as características das culturas os fungos podem ser 

agrupados em leveduras e filamentosos. 

 

Dentre as leveduras, a espécie mais encontrada na cavidade oral é a 

Candida albicans, mas também já foram encontradas Candida glabrata, 

Candida krusei, Candida tropicallis, Candida guilliermondii, Candida kefyr e 

Candida parapsilosis (ODDS, 1998). 

 

Alguns fungos filamentosos são caracterizados por possuírem hifas 

septadas e por não possuírem pigmento na parede micelial. Os gêneros mais 

importantes são: Aspergillus (exceto os do grupo Nigrans), Pseudallescheria, 

Fusarium, Anemonium, Beauvaria, Chrysosporium, Paecilomyces, Penicillium. 

Estes disseminam no ambiente e penetram no organismo através da inalação, 

embora também possam penetrar através de traumas cutâneos ou mucosos. 

Outros fungos filamentosos são caracterizados pela presença de paredes e 

conídeo micelial escuro devido à presença de melanina. Do ponto de vista 

clínico podem ser isolados de infecções subcutâneas e infecções dos seios 

paranasais. Pertencem a este grupo os gêneros Aureobasidium, Cladosporium, 

Bipolaris, Cladophialophora, Curvularia, Dactylaria, Exophialla, Dreschlera, 

Phialophora e também os Aspergillus do grupo nigrans  (MONTIEL, 2004). 
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As infecções por fungos filamentosos ocorrem quase que 

exclusivamente em pacientes imunodeprimidos, pois estes fungos são 

considerados oportunistas, assim como as leveduras (TELLES, 2004). 

 

Os fungos do gênero Aspergillus dão origem a grande quantidade de 

conídeos medindo de 2 a 3µm, lisos ou rugosos e capazes de serem facilmente 

veiculados pelo ar, sendo a via respiratória a principal via de penetração 

desses microorganismos. Por esse motivo eles são isolados com freqüência 

nas infecções dos seios maxilares. Apesar de existirem muitas espécies de 

Aspergillus, apenas vinte delas têm sido implicadas como patógenos potenciais 

para o homem entre estas se encontram o Aspergillus ustus, Aspergillus 

granulosus, Aspergyllus sydowi e o Aspergillus niger. O gênero Penicillium está 

amplamente distribuído na natureza podendo ser encontrado no ar e no solo. 

Clinicamente pode afetar indivíduos com deficiência da resposta imunológica. 

As espécies Penicillium implicatum, Penicillium miczynskii, Penicilium 

ctrionigrum têm sido isolados de infecções humanas como ceratites, otites, 

sinusites, infecções urinárias e pulmonares. (SIDRIM & ROCHA, 2004). 

 

Fungos filamentosos foram isolados dos canais radiculares de dentes 

com necrose pulpar e lesão periapical. Os microorganismos foram identificados 

em gênero e espécie. Dos 60 espécimes, 17 apresentaram cultura positiva 

para fungos filamentosos. O gênero Aspergillus foi isolado de 7 espécimes 

sendo que a espécie Aspergillus ustus foi isolada de 3 pacientes. O Aspergillus 

granulosus, Aspergillus niger e o Aspergillus sidowii foram isolados de 3 

pacientes respectivamente. A espécie Emericella quadriluniata, forma sexuada 
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de Aspergillus, foi isolada de 1 paciente. O gênero Penicillium foi isolado de 4 

pacientes, sendo as espécies isoladas Penicillium implicatum, Penicillium 

miczynskii, Penicillium lividum e Penicillium citrionigrum. O gênero Fusarium foi 

isolado de 2 pacientes sendo as espécies isoladas Fusarium moniliforme e 

Fusarium melanochorum. As espécies Aureobasidium pullulans, Exophiala 

jeancelmei, Eurotium amstelodame e Cladosporium sphaerospermum foram 

isoladas de 4 pacientes. Todos os espécimes dos quais foram isolados fungos 

pertenciam a pacientes com comprometimento da resposta imunológica. 

Canais radiculares com necrose pulpar e lesão periapical, podem apresentar 

cultura positiva para fungos filamentosos e este resultado está diretamente 

relacionado à deficiência da resposta imunológica do hospedeiro (GOMES, 

2007). 
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2.3. Mecanismos de patogenecidade dos fungos: 

 

Os fungos têm demonstrado possuir fatores de virulência. Estes podem 

influenciar o desenvolvimento de doenças através de mecanismos como: 

capacidade de adaptação em diferentes condições ambientais; capacidade de 

adesão em diferentes superfícies; produção de enzimas hidrolíticas; transição 

morfológica; formação de biofilme; interferência na resposta imune do 

hospedeiro (SIQUEIRA & SEN, 2004). 

 

A parede celular é um importante fator de virulência dos fungos em 

geral, pois promove a adesão e a colonização da célula fúngica, apresenta 

componentes antigênicos e secreta produtos como hidrolases e toxinas 

(SARAMANAIAKE & MAC FARLANE, 1990). 

 

Espécies de Candida, especialmente a Candida albicans, são 

microorganismos que possuem habilidade de sobreviver como patógeno 

comensal em diferentes sítios anatômicos com diferentes condições 

ambientais. A Candida albicans possui capacidade de adaptação em 

mudanças bruscas de pH. Essa espécie consegue sobreviver e crescer em pH 

neutro como o da corrente sanguínea tão bem quanto em pH ácido como o do 

canal vaginal (CALDERONE & FONZI, 2001). 

 

A aderência de microorganismos é um processo complexo e multifatorial 

que envolve diversos tipos de adesinas da superfície celular que são 

essenciais para que ocorra a colonização e a infecção do hospedeiro. A 
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principal molécula de adesão da Candida albicans, responsável pela sua 

adesão às células do hospedeiro, é a manoproteína presente na sua parede 

celular (SWEET, 1997). 

 

A capacidade de adesão da Candida albicans, em diferentes sítios, se 

deve ao fato dela possuir moléculas em sua superfície que vão mediar sua 

aderência aos tecidos do hospedeiro (SENET, 1998). 

 

Espécies de Candida têm capacidade de adesão em colágeno tipo I e 

tipo IV (HOSTETTER, 1994) 

 

Outros fatores como o pH do meio, concentrações de ferro, zinco, cálcio 

e carbono também contribuem para a adesão dos fungos (ENER & DOUGLAS, 

1992). 

 

Por outro lado, proteínas da saliva e do fluido gengival, assim como os 

componentes da matriz extra-celular afetam a aderência da Candida albicans 

nos tecidos e células do hospedeiro (HOLMES et al., 2002). 

 

A Candida albicans possui diversos fatores de virulência. Alguns deles 

podem ter importância na colonização do canal radicular e também podem 

estar envolvidos na patogênese das lesões periapicais. Entre esses fatores 

destacaram-se a capacidade de adesão ativada por uma combinação de 

fatores específicos (ligação entre receptores de superfície) e não-específicos 

(carga eletrostática e força de Van der Waals). Esse mecanismo de adesão 
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permite a fixação da Candida em diferentes tipos de tecido, incluindo a dentina 

(CALDERONE & BRAUN, 1991). 

 

A aderência da Candida albicans nas proteínas da matriz extra-celular 

(colágeno tipo I e fibronectina) é dependente de Cálcio extra-celular, o qual é 

abundante na dentina (KLOTZ et al., 1993). 

 

Isso ajuda a explicar a colonização da dentina pela Candida albicans 

observada em estudos como o de Sen et al em 1997 e Siqueira et al em 2002.  

 

Através da microscopia eletrônica de varredura, Sen et al. em 1997, 

estudaram a topografia da parede dentinária do canal radicular infectado 

experimentalmente por Candida albicans e o modelo de crescimento desse 

microorganismo na dentina radicular. Em relação ao modelo de crescimento da 

Candida albicans no canal radicular, os autores observaram organismos 

unicelulares (leveduras) migrando para dentro dos túbulos dentinários e 

mostrando evidências de reprodução (formação de embriões). Diferentes 

formas de fungos fixaram-se nas paredes do canal radicular pela projeção de 

microfibrilas vindas da membrana celular. Formas de hifas e pseudo-hifas 

fixaram-se em estruturas membranosas onde haviam remanescentes de tecido 

mole. A forma de hifa foi dominante nos espécimes após cinco dias, 

demonstrando penetração nos túbulos dentinários. Na forma de hifa, a Candida 

albicans possui um fator regulador do crescimento denominado MARS 

(substância morfogenética auto-reguladora). A presença de íons Ca²⁺ têm 

papel crítico no controle desse fator regulador da morfogênese. Quando esse 
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microorganismo degrada o colágeno, há liberação de minerais incluindo o Ca²⁺. 

O aumento da concentração de cálcio pode alterar a morfologia de crescimento 

do microorganismo, o que pode indicar que ele utiliza a dentina como fonte de 

nutrição. Assim sendo, os autores consideraram a Candida albicans um 

microorganismo dentinofílico, pois apresentou capacidade de crescer na 

dentina onde há ausência de fluidos tissulares ricos em substratos, usando 

como fonte de nutrientes por longo período a própria dentina. 

 

Em 2002, Siqueira et al., utilizando o Microscópio Eletrônico de 

Varredura, observaram o padrão de colonização da dentina radicular bovina 

por cinco diferentes espécies de fungos: Candida albicans, Candida glabrata, 

Candida guilliermondii, Candida parapsilosis e Saccharomyces cerevisiae. A 

Candida albicans colonizou a maioria dos espécimes, demonstrando, além 

disso, diferentes formas de colonização da superfície dentinária. Em alguns 

espécimes houve uma leve colonização sem penetração nos túbulos 

dentinários, enquanto em outros algumas áreas das paredes do canal radicular 

estavam cobertas por densas colônias leveduriformes com alguns túbulos 

dentinários bastante infectados. Apesar da Candida albicans ter demonstrado 

habilidade para colonizar a dentina, o mesmo não ocorreu com as outras 

quatro espécies. Portanto, os autores concluíram, que esse seria um dos 

motivos para a Candida albicans ser a espécie fúngica mais encontrada em 

infecções endodônticas.  

 

A colonização da dentina pode ser um passo importante para a 

penetração no sistema de canais radiculares e para determinar quais espécies 
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terão maiores chances de sobreviver na competição por espaço e nutrientes. 

Além disso, a invasão dos túbulos dentinários e a permanência em seu interior 

irá proteger os microorganismos dos efeitos do preparo químico-mecânico 

desempenhando importante papel no estabelecimento de uma infecção 

endodôntica persistente (SIQUEIRA & SEN, 2004). 

 

A Candida albicans produz enzimas hidrolíticas que podem estar 

envolvidas em danos aos tecidos perirradiculares. Essas enzimas incluem: 

colagenase, aminopeptidases, glucosaminidases, fosfatase alcalina, 

hialuronidase, condroitina sulfatase. Todas vão produzir algum tipo de efeito na 

degradação das proteínas da matriz extra-celular (HAYNES, 2001). 

 

Uma enzima colagenolítica produzida por essa espécie de fungo tem 

capacidade de destruir o colágeno da dentina humana (HAGIHARA et al., 

1988). 

 

Fosfolipases podem ser associadas aos danos à membrana celular do 

hospedeiro causada pela clivagem dos fosfolipídeos que desestabilizam a 

membrana e resultam na lise celular. A atividade da fosfolipase tem sido 

detectada na extremidade das hifas durante a invasão dos tecidos 

(GHANNOUM, 2000). 

 

Espécies de Candida podem interferir na resposta imune do hospedeiro 

através da produção de proteinases que vão degradar fatores do complemento 

e imunoglobulinas como IgG1, IgA1, IgA2 (CHAFIN et al., 1998).  
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A Candida albicans bloqueia funções do neutrófilo como a produção de 

radicais de oxigênio e a degranulação (DANLEY et al., 1986). 

 

Constituintes da parede celular como glucano e manoproteínas estão 

envolvidos na patogênese da lesão periapical através de um mecanismo 

indireto. A Candida albicans é capaz de estimular a síntese de citocinas e 

liberação de macrófagos, células endoteliais e fibroblastos (ASHMAN et al., 

1995). 

 

Fungos podem ativar o sistema complemento o que vai gerar 

conseqüências biológicas, pois a clivagem de fatores do complemento, durante 

a ativação da cascata, resulta em liberação de fragmentos solúveis que são 

pró-inflamatórios. Os produtos da ativação do complemento podem induzir 

mudanças na permeabilidade vascular (C3a, C4a e C5a), atuar na quimiotaxia 

de leucócitos (C5a), ou atuar como opsoninas estimulando a fagocitose (C3b). 

Um dos mecanismos envolvidos na ativação do sistema complemento em 

resposta à infecção pela Candida albicans, envolve o anticorpo IgG que reage 

com a proteína de superfície da Candida albicans (Mannan) e com isso ativa o 

sistema complemento pela via clássica (KOZEL et al., 1996). 

 

Os Aspergillus do grupo nigrans (ex: Aspergillus niger) produzem 

dihydroxynaphthalene-melanin, que é um fator de virulência. Este pigmento 

hidrofóbico está presente na superfície do conídeo e é capaz de proteger o 

patógeno da ação dos macrófagos e neutrófilos (LANGFELDER et al., 2003). 
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 Leveduras podem ser responsáveis por monoinfecções dos canais 

radiculares. Porém, elas normalmente são encontradas em associação com 

bactérias. Leveduras são comumente isoladas associadas com bactéria 

anaeróbias facultativas Gram + como, por exemplo, espécies de Streptococcus 

não-hemolíticos (WALTIMO et al., 1997). 

 

O predomínio de microorganismos anaeróbios facultativos Gram + pode 

ser devido às condições ecológicas especiais encontradas nos canais 

radiculares durante um tratamento prolongado. Estas condições irão favorecer 

o crescimento de leveduras e espécies de Streptococcus. Pode ocorrer, 

também, sinergismo entre esses microorganismos (SUNDQVIST, 1992). 

 

Algumas espécies de Candida demonstraram interagir com certas 

bactérias orais (BAGG & SILVERWOOD, 1986; JENKINSON et al., 1990). 

 

Cepas de Actinomyces orais foram encontradas associadas a cepas de 

Candida albicans. Essa associação pode envolver a interação entre uma 

proteína presente na superfície da Cândida com moléculas de carboidrato da 

superfície dos Actinomyces (GRIMAUDO et al., 1996).  

 

Candida albicans também demonstrou associação com Streptococcus 

sanguinis, Streptococcus gordoni, Streptococcus oralis, Streptococcus 

anginosus, porem, o mesmo não ocorreu com Streptococcus mutans nem com 

Enterococcus faecalis (JENKINSON et al., 1990). 
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Essas interações podem favorecer a sobrevivência em comunidades 

microbianas mistas e podem ter papel importante na colonização da mucosa 

oral e dos tecidos duros (BAGG & SILVERWOOD, 1986; JENKINSON et al., 

1990; GRIMAUDO et al., 1996). 
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2.4. Efeitos dos procedimentos e materiais endodônticos sobre 

os fungos: 

 

Alguns estudos avaliaram os efeitos do preparo químico-mecânico, das 

soluções irrigadoras, medicações intra-canais e materiais obturadores sobre os 

fungos. 

 

O efeito dos procedimentos endodônticos sobre Enterococcus, bactérias 

entéricas e fungos em dentes com infecção endodôntica primária foi avaliado. 

A amostra foi coletada antes e após a instrumentação dos canais radiculares. 

Após o acesso 92% dos espécimes exibiam microorganismos sendo que 22% 

eram Enterococcus, bactérias entéricas ou fungos. Logo após o preparo 

químico-mecânico essas espécies não foram detectadas. Após sete dias 100% 

dos canais exibiam microorganismos, sendo que destes 52% eram 

Enterococcus, bactérias entéricas ou fungos. Porém, após o uso de uma 

medicação intracanal contendo Paramonoclorofenol associado ao Rinossoro e 

Propilenoglicol, durante sete dias, somente os Enterococcus ainda foram 

isolados. Portanto, a medicação intracanal (Paramonoclorofenol, Rinosoro e 

Propilenoglicol) foi capaz de debelar os fungos e bactérias entéricas, porém, 

não foi capaz de eliminar os Enterococcus (FERRARI & BOMBANA, 2005). 

 

A infiltração da Candida albicans em cultura pura e de uma associação 

de bactérias, através de canais radiculares foi avaliada. Oitenta dentes foram 

divididos em dois grupos: No grupo 1 os dentes foram obturados com guta-

percha e cimento AH26 e no grupo 2 os dentes foram obturados com guta-
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percha e cimento AH Plus. S. mutans, S. melaninogênico, S. mitis, Prevotella e 

Lactobacillus acidophilus foram colocados na cavidade de acesso de 20 dentes 

obturados com cimento AH26 e de 20 dentes obturados com cimento AH Plus. 

A Candida albicans foi colocada na cavidade de acesso dos outros dentes. A 

cada 7 dias o meio de cultura com microorganismos foi trocado. O crescimento 

de bactérias e fungos foi avaliado a cada 72h durante um período de 90 dias. A 

infiltração ocorreu em 47% do total das amostras. Dos espécimes obturados 

com AH26, 45% apresentaram infiltração bacteriana e 60% infiltração fúngica. 

Nos espécimes obturados com AHPlus, houve infiltração bacteriana em 50% e 

de fungos em 55%. Não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

amostras testadas. Ambos os cimentos permitiram infiltração de bactérias e 

fungos. A Candida albicans demonstrou, in vitro, capacidade de atravessar a 

massa obturadora até atingir a porção externa da raiz (MILETIC et al., 2002). 

 

Materiais usados na obturação dos canais radiculares podem estar 

associados ao desenvolvimento de sinusite maxilar. Num estudo de 85 casos 

de Aspergillosis do seio maxilar, foi observado um corpo estranho radiopaco na 

região do seio maxilar em 94% dos casos. Destes, 85% foram relacionados a 

sobre-obturação dos canais radiculares de dentes superiores, particularmente 

pré-molares e molares. Uma imagem da pasta obturadora dentro do seio 

maxilar como uma extensão direta da obturação dos dentes afetados foi 

demonstrada em 12% dos casos. A presença do zinco das pastas obturadoras 

pode estimular o crescimento do Aspergillus (LEGENT et al., 1989).  
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Através do método de difusão em Agar em placas previamente 

inoculadas com Candida albicans, Enterococcus faecalis, Escherichia coli e 

Stafilococcus aureus foi testada a capacidade antimicrobiana de diferentes 

cimentos obturadores (N-Rickert, Sealapex, AH Plus, Cimento de Portland e 

MTA). De acordo com a metodologia empregada, somente os cimentos 

obturadores N-Rickert e AH Plus apresentaram atividade antimicrobiana contra 

Candida albicans, Stafilococcus aureus e Escherichia coli. O Enterococcus 

faecalis foi resistente a todos os cimentos (MIYAGAK et al., 2006). 

 

A atividade antimicrobiana dos cimentos endodônticos AH Plus, Endofill 

e Sealer 26, imediatamente após a manipulação, foi avaliada quando em 

contato com culturas isoladas de Candida albicans, Enterococcus faecalis, 

Pseudomonas aeruginosas e Stafilococcus aureus. Todos os cimentos 

testados apresentaram atividade antimicrobiana em contato com as culturas 

estudadas (KOPPER et al., 2007). 

 

Diferentes cimentos endodônticos foram testados contra espécies 

fúngicas (Candida albicans, Cândida glabrata, Cândida tropicallis e 

Saccharomyces cerevisiae). O método utilizado foi o teste de difusão em Agar. 

Os cimentos foram classificados em ordem decrescente de eficácia antifúngica: 

Intrafill, AH Plus, Kerr Pulp Canal Sealer, Epiphany, MTA, Sealer 26, Acroseal e 

Roeko Seal. Nenhum dos materiais testados foi eficaz contra todas as 

espécies. Os cimentos Intrafill, AH Plus e Kerr Pulp Canal Sealer apresentaram 

atividade inibitória contra 3 espécies, exceto a Candida albicans que foi 

resistente a todos os materiais (DAMASCENO, 2008). 
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O MTA branco e o MTA cinza, em diferentes concentrações, foram 

testado contra a Candida albicans. Ambos os cimentos foram eficazes contra a 

Candida albicans nas concentrações de 50mg/ml e 25mg/ml (AL- HEZAIMI et 

al., 2006). 

 

O efeito antifúngico do Hipoclorito de Sódio 1% e 5% e da Clorexidina 

0,12% foi testado contra a Candida albicans. Na presença de Smear Layer a 

atividade antifúngica só foi observada 1 hora depois para todas as soluções. 

Sem Smear Layer, apenas o Hipoclorito de Sódio 5% demonstrou atividade 

antifúngica após 30 minutos. A Clorexidina 0,12% e o Hipoclorito de Sódio 

0,5%, mesmo na ausência de Smear Layer, só apresentaram atividade 

antifúngica após 1 hora (SEN et al., 1999) 

 

A susceptibilidade da Candida albicans a 4 diferentes desinfetantes (IKI-

Iodine Potassium Iodide, Chlorexidina 0,5%, Hipoclorito de Sódio 5% e 0,5% e 

Hidróxido de Cálcio) foi avaliada.  O IKI, a Chlorexidina 0,5% e o Hipoclorito de 

Sódio 5% e 0,5% demonstraram ser efetivos na eliminação da Candida 

albicans. O hidróxido de cálcio diluído em água destilada não demonstrou ter 

efeito contra a Candida albicans (WALTIMO et al., 1999a). 

 

Outras espécies de Candida, encontradas na cavidade oral, foram 

avaliadas. Foi utilizado como medicação, o hidróxido de cálcio em meio 

aquoso. Enterococcus faecalis também foi avaliado para posterior comparação. 

Todas as espécies de Cândida demonstraram ser tão resistentes ou mais do 
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que o Enterococcus faecalis. Pelo fato de conseguir sobreviver em amplas 

variações de ph, a alcalinidade do hidróxido de cálcio não tem efeito sobre a 

Candida albicans. Além disso, o hidróxido de cálcio libera íons Ca++ e estes 

são necessários para o crescimento da Cândida (WALTIMO et al., 1999b). 

 

A atividade antifúngica de diferentes medicamentos contra C. albicans, 

C. glabrata, C. guilliermondii, C. parapsilosis e S. cerevisiae foi testada. A pasta 

HPG foi a que demonstrou o maior efeito antifúngico. Hidróxido de cálcio + 

Glicerina, Hidróxido de Cálcio+Clorexidina e Clorexidina +detergente 

demonstraram atividade antifúngica bem mais discreta que a pasta HPG 

(SIQUEIRA et al., 2001). 

 

A susceptibilidade da Candida albicans a diferentes soluções irrigadoras 

e medicações foi avaliada, in vitro. Os resultados demonstraram que o 

hipoclorito de sódio, o peróxido de hidrogênio e o digluconato de clorexidina 

foram efetivos contra a Candida albicans mesmo quando diluídos. O hidróxido 

de cálcio em veículo aquoso não apresentou efetividade. Quando mantido em 

contato direto com a Cândida, a pasta de Hidróxido de Cálcio e o 

Paramonoclorofenolcanforado foram eficazes em eliminar esses 

microorganismos (FERGUSON et al., 2002). 

 

O efeito antifúngico de diferentes medicações foi testado no interior dos 

canais radiculares. O PMCC foi o mais eficaz contra a Cândida albicans, 

seguido pela pasta HPG com PMCC e pelo Hipoclorito de sódio 1% (VALERA 

et al., 2001). 
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Medicações intracanais foram testadas em dentina radicular de boi, 

experimentalmente, infectada com Candida albicans. Cortes cilíndricos de 

dentina infectada foram expostas a quatro diferentes medicações: Hidróxido de 

Cálcio associado à Glicerina; Hidróxido de Cálcio associado a Digluconato de 

Clorexidina 0,12%; pasta HPG; Digluconato de Clorexidina associada a Óxido 

de Zinco. Os espécimes foram deixados em contato com as medicações por 1 

hora, por 2 dias e por 7 dias. Os espécimes em contato com a pasta HPG e os 

em contato com a associação de Digluconato de Clorexidina com Óxido de 

Zinco foram completamente desinfetados após 1 hora de exposição. O 

Hidróxido de Cálcio associado à Glicerina só conseguiu eliminar os 

microorganismos após sete dias de exposição. O Hidróxido de Cálcio 

associado à Clorexidina não foi capaz de desinfetar a dentina mesmo após 

sete dias de exposição ao medicamento (SIQUEIRA et al., 2003). 

 

As propriedades antifúngicas de diferentes soluções irrigadoras e 

desinfetantes endodônticos foram testadas. O EDTA demonstrou a maior 

atividade antifúngica enquanto o Iodo Povidine teve o pior desempenho. O 

EDTA interage com o cálcio do meio e da parede celular, deixando menos 

cálcio disponível. Isso vai limitar o crescimento e afetar as condições 

nutricionais da Candida albicans (SEN et al., 2000). 

 

Diferentes fatores podem interferir na eficácia clínica dos desinfetantes.  

Esses fatores incluem dentina, smear layer, e biofilme. As proteínas e os 

minerais da dentina podem inibir a atividade dos desinfetantes. A smear layer e 
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o biofilme podem servir como barreira prevenindo a exposição dos 

microorganismos aos desinfetantes (HAAPASALO et al., 2000). 

 

Microorganismos na superfície do biofilme são atingidos, diretamente, 

pelas soluções irrigadoras. Porém, a matriz extra-celular protege os 

microorganismos das camadas mais profundas do biofilme da atividade direta 

das soluções irrigadoras. Com isso, os microorganismos tornam-se mais 

resistentes. Esses achados demonstram a necessidade de um preparo 

químico-mecânico efetivo durante o tratamento dos canais radiculares. A 

instrumentação endodôntica desorganiza e expõe os microorganismos do 

biofilme às soluções irrigadoras (WALTIMO et al., 2003). 
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3. PROPOSIÇÃO: 

 

Este trabalho teve como proposição: 

 

1-Isolar e identificar, por meio de técnicas específicas, fungos 

filamentosos nos canais radiculares de dentes com indicação de retratamento 

endodôntico. 

 

2-Relacionar a presença dos fungos a pacientes com comprometimento 

sistêmico. 

 

3-Comparar os resultados encontrados no presente estudo realizado em 

dentes com indicação de retratamento com os resultados encontrados por 

Gomes em 2007 realizado em dentes com necrose pulpar e lesão perirradicular 

primária. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS: 

 

Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 05/09/08 

com protocolo nº 134/08 e CAAE nº 0101.0.258.000.08. 

 

 4.1. MMAATTEERRIIAALL  

  

- Água altamente deionizada (Deionizador Permution - Equipamentos e 

produtos químicos Ltda, Curitiba, PR, Brasil); 

- Álcool Iodado (Cristal Farma, Niterói, R.J); 

- Aparelho de Rx 66 KVp (Gnatus Toshiba, Ribeirão Preto, SP, Brasil); 

- Autoclave (Fabbe - Primar - industrial Ltda - São Paulo, SP, Brasil); 

- Broca esférica para alta rotação n° 1014 Carbide (KG Sorensen Indústria e 

Comércio Ltda., Barueri, SP, Brasil); 

- Broca Endo Z (Maillefer, Ballaigues, Swiss); 

-Brocas Gates-glidden n°2, 3 e 4 (Dentsply Maillefer, United Kingdom); 

- Broca transmetal (KG Sorensen Indústria e Comércio Ltda., Barueri, SP, 

Brasil); 

- Caixa de Revelação (VH Soft Line - VH Equipamentos Médicos Odontológicos 

e Acessórios Ltda., Araraquara, SP, Brasil); 

- Caneta de alta rotação (Kavo do Brasil Ind. e Com. Ltda. Joinville, SC, Brasil); 

- Capela de fluxo laminar Veco classe II BII (Campinas, SP, Brasil); 

- Clean Stand (Maillefer, Ballaigues, Swiss); 

- Contra ângulo (Kavo do Brasil Ind. e Com. Ltda. Joinville, SC, Brasil); 

- Estufa Fanem Ltda 37º C (São Paulo, SP, Brasil); 

- Filme Insight (Eastman Kodak Company, Rochester, New York, U. S. A); 
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- Fixador de Radiografia (Kodak Brasileira Com. e Ind. Ltda., São José dos 

Campos, SP, Brasil); 

- Lençol de Borracha (Madeitex Industria e Comércio de Artefatos de Látex 

Ltda, São José dos Campos, S.P, Brasil);  

- Limas D1, D2 e D3 do Sistema Rotatório Pro Taper (Dentsply Maillefer, United 

Kingdom); 

-Limas tipo Kerr 1ª e 2ª série (Dentsply Maillefer, United Kingdom); 

-Limas tipo Hedstroen 1ª e 2ª série (Dentsply Maillefer, United Kingdom); 

-Localizador apical Novapex (Forum Engineering Technologies LTD, New 

Industrial Zone, Israel); 

- Micromotor (Kavo do Brasil Ind. e Com. Ltda. Joinville, SC, Brasil); 

- Motor Rotatório X-Smart (Dentsply Maillefer, United Kingdom); 

- Peça Reta (Kavo do Brasil Ind. e Com. Ltda. Joinville, SC, Brasil); 

- Pinça clínica (Duflex, S.S White Artigos Dentários Ltda., Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil); 

- Placa de vidro 10 mm (J.O.N - Comércio de Produtos Odontológicos Ltda., 

São Paulo, SP, Brasil); 

- Pontas de papel absorvente (Tanariman Industrial Ltda, Manacapuru, AM, 

Brasil) 

- Revelador de Radiografia (Kodak Brasileira Com. e Ind. Ltda., São José dos 

Campos, SP, Brasil); 

- Sonda Exploradora nº 5 (Duflex, S.S White Artigos Dentários Ltda., Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil); 

- Tubos de ensaios 18x150 mm (Roni Alzi Vidros Científicos, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil); 
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4.2. MÉTODO  

 

 

4.2.1. Seleção dos Pacientes: 

 

Foram selecionados para a pesquisa 30 pacientes, de ambos os sexos, 

com idade entre 18 e 75 anos que apresentaram ao diagnóstico clínico e 

radiográfico presença de dentes tratados endodonticamente com lesão 

periapical associada e indicação de retratamento. 

 

 

4.2.2. Isolamento:  

 

Foram realizadas culturas de 30 dentes com indicação de retratamento. 

Os pacientes responderam a um questionário de saúde e assinaram a 

permissão para realização da pesquisa. 

 

Inicialmente foi realizada a assepsia bucal com bochecho de clorexidina 

a 0,12% em seguida foi realizado o isolamento absoluto do dente e assepsia do 

campo operatório com gaze embebida em álcool iodado 10%. Uma broca 

esférica, diamantada, estéril e com tamanho compatível com o volume da 

câmara pulpar, movimentada em alta rotação foi empregada para remover 

restaurações em resina composta e atingir a câmara pulpar. Para remoção de 

restaurações metálicas, uma broca transmetal foi utilizada. Após atingir a guta-

percha, a cavidade de acesso foi refinada com broca Endo Z a fim de 

estabelecer forma de conveniência. Ao término do acesso, o dente e o campo 

operatório foram novamente higienizados com gaze embebida em álcool 

iodado 10% que foi neutralizado com solução de tiosulfato de sódio 5%. 

 

A guta-percha foi removida, sem o uso de solventes, com a utilização de 

brocas Gates-glidden até o terço médio e com limas manuais no terço apical. 

Nos casos onde a remoção da guta-percha não foi possível com limas 

manuais, as limas D1, D2 e D3 do sistema rotatório Pro Taper foram utilizadas. 

Após total remoção da guta-percha, uma lima tipo K estéril, com medida 
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estimada previamente pela radiografia inicial, foi introduzida no canal radicular. 

A odontometria foi realizada com localizador apical e confirmada 

radiograficamente. Uma lima tipo hedstroen foi utilizada para raspar as paredes 

dentinárias antes da realização da coleta. Foram inseridas, no comprimento de 

trabalho (1 mm aquém do comprimento total do dente), 3 pontas de papel 

absorvente esterilizadas, uma de cada vez, e deixadas no canal durante 1 

minuto. Até o momento da coleta os canais foram irrigados apenas com soro 

fisiológico. 

 

Todos os espécimes foram coletados em campo isolado por duas 

lamparinas. O material coletado nas pontas de papel absorvente foi colocado 

em tubo de ensaio contendo meio de cultura Saboraud Dextrose Agar 

acrescido de cloranfenicol. 

 

Próximo ao campo isolado pelas duas lamparinas foi colocada uma 

placa de Petri aberta contendo o mesmo meio de cultura que o dos tubos de 

ensaio. Essa placa servia como o controle negativo, verificando a eficiência do 

isolamento do campo operatório. Ao mesmo tempo era efetuado um controle 

positivo. Uma placa de Petri, com o mesmo meio de cultura, permanecia aberta 

durante a coleta e fora do campo isolado pelas lamparinas. Esse controle 

positivo tinha o objetivo de observar o crescimento de fungos do ambiente e 

verificar se esses coincidiam com os isolados dos canais radiculares. 

 

Os tubos de ensaio contendo o material coletado e as placas de Petri 

com os controles positivo e negativo, foram mantidos em temperatura ambiente 

por um período de sete a quatorze dias observando o crescimento das colônias 

a cada 24h. Os tubos e placas que apresentaram crescimento de colônias 

fúngicas foram enviados para o Laboratório de Micologia do Instituto Oswaldo 

Cruz para identificação e classificação taxonômica das colônias. 

 

Preparo do meio de cultura Sabouraud Dextrose Agar com cloranfenicol: 

 

Glicose                         30g 

Peptona                        10g 



52 

 

Agar Agar                      18g 

Água destilada q.s.p.     1000ml 

Cloranfenicol                   50mg 

 

Todos os elementos foram misturados em um balão de fundo chato de 2 

litros, deixados em repouso por 1 hora. Após o repouso, foram acrescentados 

50 mg de Cloranfenicol. Esse material foi fundido e distribuído em tubos de 

ensaio de 160X16mm, 5 ml para cada tubo. Os tubos haviam sido 

esterelizados em autoclave durante 15 minutos a 121ºC. 

 

 4.2.3.Exame direto das colônias fúngicas: 

 

Esta etapa teve como objetivo visualizar a morfologia das estruturas de  

propagação dos fungos sem as quais não é possível a identificação e 

observação da pureza das colônias. 

 

Um fragmento de colônia foi retirado do tubo de ensaio e colocado sobre 

uma lâmina acrescida de uma gota de corante citoplasmático Lactofenol de 

Amann com azul de algodão e sobre esta foi posicionada uma lamínula. 

Através desta técnica o material foi preparado para ser observado ao 

microscópio óptico, objetivando visualizar o micélio vegetativo e reprodutivo de 

propagação dos fungos. Nos casos onde o fungo era muito escuro, o corante 

foi substituído por uma gota de água. Essas lâminas são denominadas lâminas 

temporárias, pois as estruturas observadas são fragmentadas e por esse 

motivo só é possível identificar o Filo ou no máximo o Gênero. 

 

 

Preparo do corante Lactofenol Azul-Algodão: 

 

Ácido lático                                    20g 

Fenol                                             20g 

Glicerina                                        20g 

Azul-algodão                                  0,05g 

Água destilada q.s.p.                     20ml 
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Os cristais de fenol foram fundidos e unidos com as demais substâncias. 

Após 24 horas o corante foi filtrado com filtro de papel e acondicionado em 

vidro âmbar. 

 

4.2.4. Repique em meio específico: 

 

 Após a observação das características dos fungos, as linhagens foram 

repicadas com o auxílio de uma alça de platina estéril. Um fragmento do 

mesmo foi inoculado em um meio de cultura sólido específico para favorecer 

seu crescimento e esporulação. Dependendo das características apresentadas 

por cada fungo um meio de cultura é utilizado podendo ser o Extrato de Malte 

Agar, Agar Czapeck (CYA Agar), ou o Agar Dextrose Batata (PDA). 

 

  Preparação do meio Extrato de Malte Agar: 

 

 Extrato de Malte                                   20g 

 Peptona                                                3g 

 Agar Agar                                              20g 

 Água destilada q.s.p.                            1000ml 

 

 O extrato de malte, a peptona e o Agar foram dissolvidos em Água 

destilada sob aquecimento. O meio foi homogeneizado e, então, esterilizado 

em autoclave por 15 minutos a 121ºC. Após isso, o meio foi distribuído em 

placas de Petri e acondicionados sob refrigeração até o momento do uso. 

 

 Preparação do meio Agar Czapeck (CYA Agar): 

 

 Sacarose                                        30g 

 Nitrato de Sódio                             3g 

 Fosfato de Sódio dibásico              1g 

 Cloreto de Potássio                        0,5g 

 Sulfato de Magnésio                       0,5g 

 Sulfato de Ferro                              0,01g 
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 Agar Agar                                        20g 

 Água Destilada q.s.p.                      1000ml 

 

 Todos os componentes foram dissolvidos em água destilada sob 

aquecedor. O PH final foi ajustado para 6,5. O meio foi esterilizado em 

autoclave por 15 minutos a 121ºC. Alíquotas de 4ml fora distribuídas em tubos 

de ensaio. Os tubos foram deixados na posição inclinada para solidificar de 

modo a obter uma superfície de aproximadamente 6 cm. 

 

 Preparação do meio Agar Dextrose Batata: 

 

 Infusão de batata                               500ml 

 Dextrose                                             10g 

 Agar Agar                                           15g 

 Água destilada q.s.p.                          1000ml 

 

 Duzentos e cinqüenta gramas de batata inglesa descascada foram 

cozidos em 500ml de água por 1 hora. Após o cozimento, a infusão foi filtrada 

através de gaze. O volume inicial foi restituído acrescentando mais 500 ml de 

água destilada. Foram adicionados e dissolvidos o Agar e a Dextrose. O meio 

foi esterilizado em autoclave por 15 minutos, a 121ºC. Alíquotas de 4 ml foram 

distribuídas nos tubos de ensaio. Os tubos de ensaio foram deixados na 

posição inclinada para solidificar de modo a obter uma superfície de 

aproximadamente 6 cm. 

 

 As colônias foram incubadas a temperatura ambiente e foram 

observadas a cada 24 horas, pois as cepas têm tempo de crescimento 

dependendo do seu grupo taxonômico. Com isso, foi realizado, um estudo 

macro e microscópico. 

 

4.2.5. Identificação macroscópica: 

 

 A identificação e autenticação das espécies foi realizada após a 

observação das características macroscópicas relacionadas a cada cepa, 
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assim como: textura das colônias, coloração da superfície do verso e reverso, 

produção de pigmentos, diâmetro das colônias, tempo de crescimento, raio da 

colônia, produção ou não de exudato.  Todas as características foram anotadas 

e observadas por serem potencialmente importantes para a classificação das 

linhagens. 

 

4.2.6. Microcultivo para estudo taxonômico: 

 

 Fragmentos miceliais de cada isolado foram criteriosamente estudados 

nas preparações obtidas a partir de microcultivos, em meios específicos, em 

lâminas e lamínulas segundo a técnica de Rivalier e Seydel (1932). Esse 

método revelou o arranjo dos conídeos como eles eram in situ e assim, a 

morfologia das estruturas de propagação dos fungos pode ser visualizada para 

a identificação e observação da pureza das colônias. Na maioria das vezes, foi 

necessário obter preparações, nas quais as estruturas dos fungos foram 

observadas por inteiro, pois observando somente os esporos ou conídeos não 

foi possível a classificação. Nestes casos, as estruturas responsáveis pela 

formação e sustentação dos conídeos necessitaram ser observadas por 

completo. Como isto nem sempre foi possível com a técnica de exame direto, 

em alguns casos houve a necessidade de fazer o cultivo em lâmina. O 

microcultivo foi realizado numa câmara de microcultivo para identificação das 

espécies.   

 

4.2.7. Câmara de microcultivo: 

 

 É composta por uma placa de Petri estéril de 15 cm de diâmetro, com o 

fundo coberto com papel filtro ou chumaço de algodão e com um bastão de 

vidro em forma de U, sobre o qual duas lâminas com duas lamínulas foram 

colocadas. O conjunto é embrulhado em papel Kraft e esterilizado em forno 

pasteur a 37ºC durante duas horas. 

 

 Um meio de cultura adequado para cada gênero ou espécie foi 

preparado. Após solidificação do meio, um quadrado de 1cm² foi cortado com o 

auxílio de um bisturi com lâmina estéril. Um quadrado foi colocado sobre cada 
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lâmina da câmara de cultivo. A colônia foi inoculada nos quatro lados do 

quadrado com meio de cultura. Sobre cada meio foi colocada uma lamínula. 

Um papel filtro umedecido com água destilada estéril foi colocado no interior da 

câmara para manter a umidade. A placa foi identificada e a câmara de 

microcultivo foi mantida sob temperatura ambiente por sete dias ou mais, 

dependendo do fungo. O crescimento e a esporulação da colônia foram 

observados. Após o tempo de crescimento adequado, a lâmina e a lamínula 

foram montadas separadamente. Os quadrados com meio de cultura e com o 

fungo crescido foram fixados em formol por 24 horas. As lamínulas contendo 

micélio vegetativo e reprodutivo foram retiradas com uma pinça estéril, o 

corante azul de lactofenol foi gotejado e a preparação foi coberta com uma 

lâmina. As lâminas foram observadas ao microscópio para classificação 

taxonômica das espécies. 

 

4.2.8. Identificação e classificação segundo bibliografia: 

 

 A partir dos estudos macro e microscópicos da morfologia e utilizando 

bibliografias adequadas (PITT, 1979; PITT 1985; RAPER & FENNEL, 1965;  

SAMSON, 1979), as culturas foram identificadas taxonomicamente. 

 

4.2.9. Preservação das linhagens:  

 

Todas as colônias identificadas no Laboratório de Coleção de Cultura de 

Fungos do IOC/FIOCRUZ foram preservadas em três metodologias para 

estudos posteriores. 

 

Preservação sob óleo mineral – os fungos podem ser preservados por 

meses ou anos através da imersão em óleo mineral. O óleo mineral Nujol foi 

esterilizado em autoclave durante 15 minutos à 121ºC e em seguida aquecido à 

170ºC por 2 horas. Após crescimento do fungo em tubo de ensaio contendo 
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Potato Dextrose Agar (PDA) em camada alta, o óleo mineral foi colocado sobre 

a superfície da cultura em uma altura de 1 a 2 cm. Os tubos de preservação 

foram estocados na posição vertical, à temperatura ambiente. 

 

Preservação em água destilada estéril (Castellani, 1967) – O fungo foi 

cultivado em placa de Petri contendo meio sólido apropriado para cada gênero. 

Após o crescimento, blocos de meio de cultura de 4 a 6 mm, foram cortados 

pela margem da colônia jovem, utilizando bisturi com lâmina estéril. O material 

foi transferido, utilizando alça de platina estéril, para vidros do tipo penicilina 

esterilizados contendo água destilada estéril. Os vidros foram vedados e 

mantidos à temperatura ambiente. 

 

 Liofilização – numa cabine de segurança biológica, a cultura fúngica foi 

suspensa em uma solução de Criopreservação Skin Milk. Para cada cultura foi 

feita uma suspensão. Uma alíquota de 0,5ml desta solução foi colocada, com o 

auxílio de uma pipeta, dentro de vidros esterilizados do tipo penicilina. Os 

vidros foram congelados por alguns minutos em gelo seco e acrescido de uma 

quantidade de acetona PA. 

 

4.3. Análise Estatistica: 

 

Para análise estatística foi utilizado o Teste Z com nível de significância 

de 5% para comparar os resultados obtidos por Gomes em 2007 com os 

resultados obtidos no presente estudo. 
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Além disso, foi realizada uma análise descritiva dos resultados 

encontrados. 
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5. RESULTADOS: 

 

Neste estudo, 30 pacientes foram incluídos na amostra e 11 (36,6%) 

apresentaram cultura positiva para fungos (Tabela 1). 

 

Leveduras foram isoladas em 8 pacientes (26,6%). 

 

Fungos filamentosos foram isolados em 3 pacientes (10%). 

 

Os fungos filamentosos foram identificados. A espécie Aspergillus níger 

foi isolada em 1 paciente (3,3%). A espécie Aureobasidium pullullans foi isolada 

em 1 paciente (3,3%). A espécie Penicillium glabrum foi isolada em 1 paciente 

(3,3%) (Tabela 2). 

 

Dos 30 pacientes, 20 foram considerados saudáveis e 10 apresentavam 

comprometimento sistêmico. Todos os 3 espécimes que apresentaram 

crescimento de fungos filamentosos foram coletados dos canais radiculares 

dos pacientes com comprometimento sistêmico, ou seja, desses 10 pacientes, 

3 (30%) apresentaram cultura positiva para fungos filamentosos. 

 

Leveduras foram isoladas em 8 pacientes (26,6%) sendo que destes 5 

eram saudáveis e 3 apresentavam comprometimento sistêmico. Isso significa 

que dos 20 pacientes saudáveis, 5 apresentaram cultura positiva para 

leveduras (25%) e dos 10 pacientes com comprometimento sistêmico, 3 
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apresentaram cultura positiva para leveduras (30%). As leveduras não foram 

identificadas, pois este não era o objetivo do estudo. 

 

 

O teste Z foi utilizado para comparar o resultado obtido no trabalho de 

Gomes 2007 realizado em lesões primárias (17 dentes apresentaram fungos 

filamentosos de um total de 60 dentes (28,3%)) com o resultado obtido no 

presente estudo realizado em dentes com indicação de retratamento (3 dentes 

de um total de 30 apresentando fungos filamentosos (10%)). 

 

Ao fazer essa comparação utilizando o teste Z com nível de significância 

de 5% obteve-se o valor de P=0, 089. 

 

Quando P>0,05 significa que não existe diferença estatisticamente 

significativa. 

 

Portanto não houve diferença estatisticamente significativa entre a 

quantidade de fungos filamentosos isolados em dentes com lesões primárias e 

a quantidade de fungos filamentosos encontrada em dentes com indicação de 

retratamento.  
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Tabela 1. Relação entre presença de fungos e pacientes 

(+)= presença de fungos  

(-) =ausência de fungos 

 

PACIENTES FUNGO 
FILAMENTOSO 

LEVEDURA COMP. SISTÊMICO 

1 - - Saudável 
2 + - Malária 
3 - + Epilepsia 
4 - - Saudável 
5 + - Asma+Corticóide 
6 - - Saudável 
7 - + Saudável 
8 - - Saudável 
9 - + Depressão 

10 - - Depressão 
11 - - Depressão 
12 - - Depressão 
13 - - Saudável 
14 - + Saudável 
15 - + Saudável 
16 - + Saudável 
17 - - Saudável 
18 - - Saudável 
19 - - Saudável 
20 - - Saudável 
21 - + Saudável 
22 - - Saudável 
23 - - Saudável 
24 - + Lúpus+ Corticóide 
25 - - Sind. Anticorpo 

Antifosfolípide 
26 - - Saudável 
27 + - Hipotireoidismo 
28 - - Saudável 
29 - - Saudável 
30 - - Saudável 
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Tabela 2. Identificação das espécies de fungos filamentosos encontrados 

Paciente Espécie Comp. Sistêmico 

2 Aureobasidium pullulans Malária 
5 Aspergillus niger Asma+Corticóide 

27 Penicilium glabrum Hipotireoidismo 
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Figura 1. Tubo de ensaio apresentando cultura negativa para fungos. 

 
 

 

 

 
Figura 2. Tubo de ensaio apresentando cultura positiva para leveduras. 
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Figura3. Tubo de ensaio apresentando cultura positiva para fungos 

filamentosos 

 

 

Figura 4. Controle Positivo. 
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Figura 5. Aureobasidium pullulans 

 

Figura 6. Penicillium glabrum 

 

Figura 7. Aspergillus niger 
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6. DISCUSSÃO: 

 

 Diversos estudos já comprovaram a existência de fungos nos canais 

radiculares tanto em casos onde houve falha na terapia endodôntica (NAIR et 

al 1990, WALTIMO et al 1997, SUNDQVIST et al 1998, PECIULIENE et al 

2001, HANCOCK et al 2001, PINHEIRO et al 2003, SIQUEIRA & ROÇAS 2004, 

SIQUEIRA e ROÇAS 2008), quanto em casos de necrose pulpar e lesão 

perirradicular primária (SEN et al 1995, BAUMGARTNER et al 2000, SIQUEIRA 

Jr et al 2002, FERRARI & BOMBANA 2005, GOMES 2007). 

  

As investigações no presente estudo comprovam esses achados. O 

método de cultura foi utilizado em 30 dentes apresentando canais radiculares 

tratados endodonticamente associados à lesão perirradicular, tendo, portanto, 

indicação de retratamento. Fungos foram isolados em 11 dentes (36,6%), 

sendo que destes 8 (26,6%) eram leveduras e 3 (10%) eram fungos 

filamentosos. Os fungos filamentosos foram identificados em gênero e espécie 

como Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans e Penicillium glabrum.  

 

Alguns autores afirmaram que a maioria dos fungos isolados dos canais 

radiculares são leveduras (GROSSMAN 1967, WALTIMO et al 1997, 2003 e 

2004, SUNDQVIST et al 1998, BAUMGARTNER et al 2000, PECIULIENE et al 

2001, HANCOCK et al 2001, PINHEIRO et al 2003, SIQUEIRA & SEM 2004, 

SIQUEIRA & ROÇAS 2004). O que confirma os achados do presente estudo no 

qual pode ser observada uma predominância de leveduras.  

 



67 

 

Duas espécies de fungos filamentosos isoladas e identificadas nesse 

estudo (Aspergillus níger, Aureobasidium pullulans), também foram 

identificadas por Gomes em 2007. Em sua pesquisa, a autora identificou outras 

12 espécies de fungos filamentosos além dessas, em uma amostra de 60 

pacientes. Se o presente estudo tivesse sido realizado numa amostra maior, 

provavelmente mais espécies também poderiam ter sido identificadas.  

 

Diferentes metodologias já foram utilizadas para detectar 

microorganismos, inclusive fungos, dos canais radiculares. Destacam-se o 

método de cultura (GROSSMAN, 1967; WALTIMO et al, 1997; SUNDQVIST et 

al, 1998; PECIULIENE et al, 2001; HANCOCK et al, 2001; PINHEIRO et al, 

2003; GOMES 2007), a microscopia (NAIR et al, 1990; SEN et al 1995; 

LOMÇALI et al 1996; SEM et al 1997; SUNDE et al 2002; SIQUEIRA et al 

2002) e os métodos moleculares (BAUMGARTNER 2000; WALTIMO et al 

2003; SIQUEIRA e ROÇAS 2004; SIQUEIRA & ROÇAS 2008;). 

 

Grossman, em 1967, através de métodos de cultura isolou leveduras 

num percentual de 5% em pacientes com necrose pulpar e lesão perirradicular. 

Utilizando o mesmo método, porém em casos de retratamento, Sundqvist em 

1998, observou a presença de Candida albicans em 2 culturas de um total de 

54. Waltimo et al, em 1997, isolaram leveduras em 47 culturas de uma amostra 

de 692. Peciuliene et al, em 2001, isolaram fungos da espécie Candida 

albicans de 6 de um total de 40 dentes, caracterizando uma prevalência de 

18% dos casos. Hancock et al, em 2001, coletaram amostras de 54 dentes com 

lesão perirradicular persistente, destes 34 apresentaram microorganismos e 
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entre os isolados foi detectada uma cepa de Candida albicans. Pinheiro et al, 

em 2003, através de técnicas avançadas de anaerobiose, analisaram 60 

dentes e a Candida albicans foi encontrada em duas culturas. 

 

Através de microscopia eletrônica, Nair et al, em 1990, estudaram a 

lesão perirradicular e o ápice radicular removidos durante cirurgia 

parendodôntica de 9 dentes onde houve fracasso com a terapia convencional. 

Dois espécimes continham leveduras. Sen et al, em 1995, observaram a 

infecção dos canais radiculares e dos túbulos dentinários. As leveduras foram 

encontradas em 4 dos 10 dentes.  

 

Baumgartner et al, em 2000, detectaram Candida albicans em 5 dos 24 

canais radiculares examinados, utilizando o método PCR. Estes autores 

concluíram que tal método é bastante sensível podendo ser usado para 

identificar a Candida albicans. Siqueira e Roças, em 2004, utilizando o mesmo 

método, pesquisaram a microbiota dos canais radiculares em 22 dentes com 

insucesso na terapia endodôntica, encontrando Candida albicans em 9% da 

amostra.  

 

Waltimo et al, em 2004, afirmaram que a detecção de microorganismos 

por métodos biológicos moleculares é extremamente sensível e por isso, 

ocasionalmente, pode dar resultados falso-positivos. Além disso, os autores 

ressaltaram que os meios de cultura seletivos para fungos, como o Saboraud 

Dextrose Agar devem ser usados para isolamento preliminar dos fungos das 

infecções endodônticas.  
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A identificação preliminar dos fungos é baseada nos tipos de colônia 

formados e na morfologia celular. As hifas dos fungos filamentosos, bem como 

as formas arredondadas das leveduras, são estruturas fúngicas ditas primárias, 

as quais não possibilitam diferenciar as espécies fúngicas à microscopia óptica. 

Os fungos necessitam de um meio que forneça nutrição básica para manter 

seu crescimento e assim produzir as estruturas necessárias à sua identificação.  

 

Seguindo a metodologia de autores que obtiveram êxito no isolamento 

de fungos (GROSSMAN, 1967; WALTIMO et al, 1997; SUNDQVIST et al, 1998; 

PECIULIENE et al, 2001; HANCOCK et al, 2001; PINHEIRO et al, 2003; 

GOMES 2007) o presente estudo optou pelo método de cultura utilizando o 

meio Saboraud Dextrose Agar, acrescido de Cloranfenicol, para isolar fungos 

filamentosos. 

 

Este meio foi o escolhido, pois de acordo com Sidrim e Rocha 2004, o 

Saboraud Dextrose Agar é o principal meio de cultura usado em micologia. Ele 

é utilizado para o cultivo primário geral dos fungos (filamentosos e leveduras), 

uma vez que as principais características macro e microscópicas desses 

fungos são classicamente descritas a partir do seu crescimento nesse meio.   

 

Fischer e Cook, em 2001, documentaram que o crescimento dos fungos 

é mais lento que o das bactérias. Suas culturas precisam, em média, de 7 a 15 

dias de incubação. Com a finalidade de evitar o crescimento bacteriano que 

poderia esgotar o substrato inibindo, ou se sobrepondo ao do fungo, é 
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necessário incorporar aos meios de cultura antibacterianos de largo espectro 

como o Cloranfenicol.  

 

A fim de assegurar o controle do material coletado nesse estudo, os 

pacientes fizeram bochecho com Clorexidina a 2% antes do início do 

procedimento para diminuir o número de microorganismos presentes na 

cavidade oral (FERRARI & BOMBANA 2005; GOMES 2007) e então foi 

realizado o isolamento absoluto com dique de borracha. A limpeza do campo 

operatório e da superfície dentária foi realizada com álcool iodado 10% antes e 

após a abertura coronária sendo depois neutralizado com tiosulfato de sódio 

5% para que resíduos do Iodo não influenciassem na coleta da amostra 

(MOLANDER et al 1998, PINHEIRO et al 2003, BAUMGARTNER et al 2000, 

FERRARI & BOMBANA 2005). Após abertura coronária a guta–percha foi 

removida do conduto. As paredes dentinárias foram raspadas com lima 

Hedströen para haver a formação de debris e para expor melhor os túbulos 

dentinários. O canal foi inundado com soro fisiológico para manter os debris em 

suspensão. Em seguida 1 ponta de papel absorvente estéril foi colocada no 

interior do canal e deixada durante um minuto para melhor absorção do 

conteúdo (PINHEIRO et al 2003, GOMES, 2007). O mesmo procedimento foi 

repetido mais duas vezes para aumentar as possibilidades de coleta de fungos 

caso estes estivessem presentes. Em campo isolado por duas lamparinas, para 

impedir a contaminação por fungos do meio ambiente, os cones de papel foram 

inseridos em tubo de ensaio contendo o meio Saboraud Dextrose Agar 

(GOMES, 2007). O controle positivo (placa de petri contendo Saboraud 

Dextrose Agar exposta ao meio ambiente) serviu para checar que os fungos 
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isolados do meio ambiente não eram os mesmos isolados dos canais 

radiculares. O controle negativo (placa de Petri contendo meio Saboraud Agar 

posicionada entre duas lamparinas) permitiu avaliar que as duas lamparinas 

foram eficazes para impedir a contaminação por fungos do meio ambiente no 

momento da coleta.  

 

A guta-percha foi removida com brocas Gates-Glidden e limas 

endodônticas manuais (MOLANDER 1998, SUNDQVIST et al 1998, HANCOCK 

et al 2001, PECIUNLIENEL 2001, PINHEIRO et al, 2003). Em alguns casos 

onde era difícil a remoção da guta com esse método, os instrumentos rotatórios 

D1, D2 e D3 do sistema Pro Taper foram empregados. Não foram utilizados 

solventes de guta percha e até o momento da coleta, o canal foi irrigado 

apenas com soro fisiológico para evitar resultados falso-negativos 

(SUNDQVIST et al, 1998, HANCOCK et al 2001, PECIULIENEL 2001, 

PINHEIRO et al 2003).  

 

Mollander et al, em 1998, utilizou o clorofórmio para auxiliar na remoção 

da guta em 21 de um total de 100 dentes. Esses autores observaram que 

nesses dentes o crescimento de microorganismos foi significativamente menor 

do que nos casos onde o solvente não foi utilizado, sugerindo que a toxicidade 

do clorofórmio poderia inibir a capacidade de reprodução dos microorganismos. 

Sendo assim, foram excluídos desse estudo, os dentes onde não foi possível a 

remoção da guta-percha sem o uso de solvente. 
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Com o intuito de verificar a real relação entre o comprometimento da 

resposta imune e o isolamento de fungos filamentosos, uma vez que estes são 

considerados oportunistas, Gomes em 2007, incluiu em sua pesquisa pacientes 

saudáveis e pacientes que apresentavam quadro que poderia levar a uma 

deficiência imunológica como diabetes, terapia com corticóide sistêmico, lúpus 

eritematoso, hipotiroidismo, entre outros. Foram 60 pacientes no total. O 

crescimento de fungos filamentosos foi observado em 17 espécimes. Todos 

pertenciam a pacientes com comprometimento sistêmico.   

 

A correlação entre presença de fungos filamentosos nos canais 

radiculares e o comprometimento sistêmico também pode ser observada no 

presente estudo, pois os três dentes onde houve crescimento de fungos 

filamentosos pertenciam a pacientes com condições que poderiam alterar a 

resposta imune. Um apresentava malária, outro relatou fazer uso de corticóides 

para tratamento de asma brônquica e o último apresentava hipotiroidismo.  

 

O crescimento de leveduras ocorreu tanto em pacientes sadios quanto 

em pacientes com comprometimento da resposta imune. Esse resultado não foi 

inesperado, já que Pinheiro et al em 2003 e Peciulienel et al em 2001 isolaram 

leveduras de canais radiculares com infecções persistentes, apesar de terem 

excluído da pesquisa pacientes que haviam recebido terapia antibiótica nos 

últimos 3 meses e pacientes portadores de doenças em geral. 

 

Mesmo não havendo diferença estatisticamente significativa, o 

crescimento de fungos filamentosos em lesões primárias (GOMES 2007) 
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ocorreu numa maior porcentagem (28,3%) do que no presente estudo (10%), 

realizado em casos de retratamento. 

 

A Candida albicans demonstrou, em algumas pesquisas, ser resistente 

ao hidróxido de cálcio (WALTIMO et al 1999a, 1999b, FERGUSSON et al 2002) 

e aos materiais obturadores (MILETIC et al  2002, DAMASCENO,l 2008). Além 

disso, demonstrou ser capaz de aderir (SWEET et al 1997, SENET et al  1998, 

HOSTETTER et al  1994) e colonizar a dentina (SEN et al 1997, SIQUEIRA et 

al 2002, SIQUEIRA & SEN, 2004) e possuir fatores de virulência 

(SARAMANAIKE & MAC FARLANE 1990, CALDERONE & BRAUN 1991, 

SIQUEIRA & SEM, 2004). Por isso ela tem sido a espécie fúngica mais 

freqüentemente isolada dos canais radiculares, especialmente, em casos de 

insucesso na terapia endodôntica (SUNDQVIST et al 1998, BAUMGARTNER 

et al 2000, PECIULIENE et al 2001, HANCOCK et al 2001, PINHEIRO et al 

2003, WALTIMO et al 2003 e 2004, SIQUEIRA & SEN 2004, SIQUEIRA & 

ROÇAS 2004). 

 

Contudo, a susceptibilidade dos fungos filamentosos às soluções 

irrigadoras, medicação intracanal, materiais obturadores e aos procedimentos 

de limpeza e modelagem utilizados no tratamento endodôntico ainda não é 

conhecida. Outros estudos concluíram que os fungos não são resistentes aos 

procedimentos de limpeza e modelagem dos canais radiculares (PECIULIENEL 

et al 2001; FERRARI e BOMBANA 2005) nem às soluções irrigadoras 

(WALTIMO et al 1999; SEN et al 2000; FERGUSON et al 2002). Isso poderia 

explicar o fato dos fungos filamentosos terem sido encontrados numa 
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porcentagem mais alta em casos de necrose pulpar associada à lesão 

endodôntica primária. 

 

Outra provável explicação para o fato deles terem sido encontrados 

numa menor porcentagem em casos de retratamento é a possibilidade de 

alguns fungos filamentosos presentes não terem sido isolados. Apesar da 

técnica para coleta das amostras e dos procedimentos laboratoriais utilizados 

nesse estudo terem demonstrado ser efetivas em outros (WALTIMO et al, 

1997; SUNDQVIST et al, 1998; PECIULIENE et al, 2001; HANCOCK et al, 

2001), eles poderiam estar presentes no canal radicular em número muito 

pequeno ou localizados em áreas inacessíveis como ramificações anatômicas 

e áreas obliteradas pelo tratamento endodôntico prévio (PINHEIRO et al 2003). 

Além disso, alguns microorganismos podem ter sido removidos junto com o 

material obturador durante os procedimentos de desobstrução do canal 

radicular (SUNDQVIST et al 1998).  

  

Pouco ainda se sabe a respeito do papel dos fungos filamentosos nas 

infecções endodônticas, apenas foi comprovado que eles podem estar 

presentes, também, em casos de retramento. A presença desses fungos pode 

estar relacionada com o comprometimento sistêmico do paciente.  

 

Novos estudos são necessários para estabelecer as espécies mais 

freqüentemente envolvidas e de que forma podem contribuir no 

desenvolvimento das infecções endodônticas. 
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7. CONCLUSÃO: 

 

Através dos resultados obtidos com esse estudo pôde-se concluir que: 

 

1- Canais radiculares tratados endodonticamente com indicação de 

retratamento devido à presença de lesão perirradicular podem apresentar 

cultura positiva para fungos filamentosos. 

 

2- As seguintes espécies foram identificadas: Aspergillus níger, 

Aureobasidium pullullans e Penicillium glabrum. 

 

3- A presença dos fungos filamentosos estava relacionada com a 

deficiência imunológica do hospedeiro. 

 

4- Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre a quantidade de fungos filamentosos encontrados em lesões primárias e 

em dentes com indicação de retratamento. 
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9. ANEXOS: 

 

9.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

9.2. Documento de Aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa 

9.3. Questionário de Saúde 
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                                   Universidade Federal Fluminense 

Centro de Ciências Médicas 
Faculdade de Odontologia 

 
 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Dados de identificação 

 
Título do Projeto: Isolamento e Caracterização Biomorfológica de Fungos Filamentosos em 
Infecções Endodônticas Persistentes. 
Pesquisador Responsável: Fernanda Loretti Victor 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato: (021) 91574473 - (021) 27179841  
Nome do 
voluntário:______________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos  R.G. __________________________ 
 O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a) do projeto de 
pesquisa “Isolamento e Caracterização Biomorfológica de Fungos Filamentosos em Infecções 
Endodônticas Persistentes ”,  de responsabilidade da pesquisadora Fernanda Loretti Victor.  
Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 
estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é 
do pesquisador responsável. Em caso de dúvida o sr(a) pode entrar em contato com a 

pesquisadora responsável pelo telefone 91574473. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Este estudo terá como objetivo demonstrar a presença de fungos filamentosos nos canais 
radiculares de dentes tratados endodonticamente e com indicação de retratamento devido à 
presença de lesão periapical. A identificação dos fungos é importante para buscar formas 
eficazes de eliminá-los e assim alcançar índices mais altos de sucesso na terapia endodôntica. 

Para participar desta pesquisa é necessário o preenchimento de um questionário de saúde.  

Esta pesquisa não oferece nenhum risco ou desconforto. 

A coleta das amostras será realizada durante o retratamento endodôntico. Após a remoção do 
material obturador e antes da colocação da medicação intracanal. As etapas do retratamento 
endodôntico não serão alteradas nem modificadas nessa pesquisa. 

Com este estudo os índices de sucesso na terapia endodôntica poderão ser aumentados e com 
isso diminuir as indicações de retratamento. 

A participação neste estudo é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer 
tempo, sem prejuízos à continuidade do retratamento endodôntico. 

As informações obtidas serão de caráter confidencial e a privacidade do voluntário será 
mantida. 

 
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______.        

         ____________________  ____________________________ 
Nome e assinatura do paciente   Nome e assinatura do pesquisador responsável  

____________________                   __________________ 
                     Testemunha 1     Testemunha 2 
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