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RESUMO 

Introdução: A candidíase é uma das infecções fúngicas mais frequentes na boca, 
sendo causada por fungos do gênero Candida (Candida spp.) com manifestações 
clínicas variadas. É encontrada na cavidade oral de mais da metade da população 
assintomática, em geral como um organismo comensal. O diagnóstico pode ser 
obtido através do exame físico da mucosa bucal e confirmado através do exame 
citopatológico, cultura ou biópsia. Existem poucos trabalhos que avaliam a mucosa 
oral clinicamente para candidíase e comprovem a presença ou não da doença 
através de exames citopatológicos. Objetivo Geral: Avaliar pacientes com lesões 
clínicas compatíveis com o diagnóstico de candidíase oral, mas com exame 
citopatológico que não confirme a mesma e pacientes com exame clínico oral não 
compatível com candidíase, mas com exame citopatológico com o diagnóstico de 
candidíase. Objetivos Específicos:Descrever o perfil demográfico e clínico da 
amostra. Verificar se existe correlação entre os achados do exame clínico sugestivos 
de candidíase com os resultados dos exames citopatológico. Material e Métodos: 
Foram selecionados 99 participantes e todos foram submetidos a anamnese, exame 
físico intra-oral, registro fotográfico e coleta de material para avaliação 
citopatológica, como procedimentos da rotina do atendimento estomatológico do 
Ambulatório de Diagnóstico Oral do HUAP/UFF. Resultados: Foram analisados 99 
pacientes, 78(78,8%) do gênero feminino e 45(45,5%) com cor da pele branca. A 
idade variou de 21 a 88 anos, sendo a média de 62,7. A maioria não era tabagista e 
nem etilista. Desses, 61 (61,6%) tinham o diagnóstico clínico de candidíase, 
constituindo o grupo com Candidíase Clínica (CC) e 38 (38,4%) constituindo o grupo 
Sem Candidíase Clínica (SCC). Os pacientes do grupo CC apresentaram o padrão 
eritematoso(48 - 78,7%) mais comumente, a grande maioria utilizava prótese 
superior total (54%) e as localizações mais frequentes das lesões foram língua e 
palato (38-62,3%). A partir da análise dos resultados dos exames citopatológico, 
pode-se observar candidíase em 43/61(70,5%) no grupo CC, e em 10/38(28,9%) no 
grupo SCC. Foi observada a ausência de candidíase no exame citopatológico em 
18/61 (29,5%) no grupo CC e em 28/38 (71,1%) no grupo SCC. Ao comparar os 
resultados, houve concordância diagnóstica em 43 pacientes, constituindo o grupo 
CC Ci (Candidíase clinica e na citopatologia), assim como, em 28 participantes no 
grupo SCC SCi (sem candidíase clínica e na citopatologia). Os 18 participantes com 
diagnóstico clínico de candidíase e sem candidíase no exame citopatológico foram 
identificados como CC SCi, e os 10 participantes sem candidíase clínica e com 
candidíase na citopatologia foram identificados como SCC Ci. Dessa forma, os 
pacientes com diagnósticos discordantes foram reavaliados clínicamente e na 
citopatologia, os casos identificados como CC SCi, foram diagnosticados como 
estomatite protética sem a presença de candidíase. Enquanto que os casos SCC Ci, 
foram diagnosticados como candidíase subclínica. Conclusão: Houve uma 
concordância na maioria dos casos, entre os achados clínicos de candidíase e os 
resultados citopatológicos, porém os casos discordantes evidenciaram a menor 
sensibilidade do exame clínico em relação ao exame citopatológico. 
Palavras-chave: Candidíase Oral; Monolíase Oral; Sapinho 

  

 



 

ABSTRACT 

Introduction: Candidiasis is one of the most common fungal infections of the mouth, 
caused by Candida spp. with various clinical manifestations. It is found in the oral 
cavity of more than a half of the asymptomatic population, usually as a commensal 
organism. Candidiasis can be identified by clinical exam and confirmed by 
cytopathology, culture or biopsy exams. Few studies evaluate clinically the oral 
mucosa in order to identify the presence or absence of candidiasis disease by 
cytopathology. General Aim: To evaluate patients with clinical lesions compatible 
with the diagnosis of oral candidiasis but negative on cytopathology exam and 
patients with oral exam not compatible with candidiasis but with positive 
cytophathology exam for candidiasis. Specific Objectives: To describe the 
demographic and clinical profile of the sample. To verify if there is a correlation 
between the findings of the clinical exam suggestive of candidiasis with the 
cytopathological results. Material and Methods: It was selected 99 participants and 
all of them were submitted to anamnesis, intra-oral physical examination, 
photographic documentation and smears for cytological evaluation, as the routine of 
the Oral Diagnostic Clinic of HUAP/UFF. Results: It was analyzed 99 patients, 78 
(78.8%) were female and 45 (45.5%) were white. The age ranged from 21 to 88 
years old, with a mean age of 62.7. Most was not tobacco and alcohol users. From 
the total of the sample 61 (61.6%) had a clinical diagnosis of candidiasis, comprising 
the group of clinical candidiasis (CC) and 38 (38.4%) were the group of without 
candidiasis clinically (WCC). The patients in the CC group presented commomly 
erythematosus features (48 - 78.7%) and most of them used total upper dentures 
(54%) and the most frequently location of the lesions were tongue and palate (38 - 
62.3% respectively). Cytopathological results demonstrated candidiasis in 43/61 
(70.5%) in the CC group and 10/38 (28.9%) in the WCC group. It was observed the 
absence of candidiasis in the cytopathological exam in 18/61 (29.5%) in the CC 
group and in 28/38 (71.1%) in the WCC group. Comparing the results, there was 
diagnostic agreement in 43 patients comprising the CC C group (Clinical and 
Cytopathology Candidiasis), as well as 28 participants in WCC WCy group (Without 
Candidiasis Clinically and Cytopathologically). The 18 participants with a clinical 
diagnosis of candidiasis and without candidiasis in cytopathological exam were 
identified as CC WCy and 10 participants without clinical candidiasis and candidiasis 
in cytopathological exam were identified as WCC Cy. Thus, discordant diagnoses 
results were reevaluated clinically and cytopathology and the cases identified as CC 
WCy were diagnosed with denture stomatitis without the presence of candidiasis. 
While WCC Cy cases were diagnosed as subclinical candidiasis. Conclusion: There 
was an agreement in most cases clinically findings and cytopathologically however 
the discordant results demonstrated the lower sensitivity of the clinical exam 
compared to the cytopathological exam. 
Keywords: Oral candidiasis; Oral monoliasis; Thrush  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A candidíase é uma doença causada por fungos do gênero Candida. A 

Candida spp. é encontrada na cavidade oral de mais da metade da população 

assintomática, em geral como um organismo comensal. (KAO et al. 1999; 

CORONADO-CASTELLOTE & JIMÉNEZ-SORIANO, 2013)  

Esses organismos comensais podem tornam-se patogênicos quando ocorre a 

ruptura do equilíbrio normal da microbiota ou do sistema imune. (BARBEDO & 

SGARBI, 2010). Portanto, apenas a presença do fungo não é suficiente para causar 

a doença sendo necessários fatores predisponentes, que modificam o 

microambiente e favorecem o aparecimento da candidíase oral. São diversos os 

fatores que predispõem o desenvolvimento da candidíase oral, incluindo alterações 

salivares, terapias medicamentosas como o uso de antibióticos de amplo espectro e 

medicamentos imunomoduladores, desordens endócrinas, desordens imunológicas, 

doenças malignas e o uso de próteses removíveis (AKPAN & MORGAN, 2002; 

SHARON & FAZEL, 2010). 

A candidíase é uma doença com manifestações clínicas variadas, podendo se 

apresentar como placas brancas, destacáveis ou não, e vermelhas. Acometendo a 

mucosa bucal de forma variada de acordo com o subtipo (CORONADO-

CASTELLOTE & JIMÉNEZ-SORIANO, 2013) 

Cerca de 150 espécies deste gênero foram isoladas na cavidade oral, sendo 

a Candida albicans a espécie mais prevalente, embora a quantidade de espécies de 

Candida tais como: C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, C. 

guilliermondii e C. dubliniensis, esteja aumentando. (EDMOND et al. 1999; DE LA 

ROSA-GARCÍA et al. 2013)  De acordo com Barbedo & Sgarbi (2010), mais de 60% 

dos isolados de amostras clínicas são constituídos por esta espécie. A C. albicans é 

uma levedura diplóide que pode assumir diversas formas, podendo germinar como 

estruturas filamentosas, denominadas hifas ou assumir forma celular ovalada 

(leveduriforme) denominada blastoconídio. (HANNULA, 2000) As variações na 

morfologia da fase leveduriforme para filamentosa podem ser induzidas por diversas 

condições ambientais, sobretudo as mudanças de temperatura e de pH. (SUDBERY 

& BERMAN, 2004; BARBEDO & SGARBI, 2010) Essas mudanças no hospedeiro 

induzirão a progressão da Candida spp. de colonizante para agente patogênico da 

candidíase (CANNON & CHAFFIN, 2001; DE LA ROSA-GARCÍA et al. 2013). 
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O diagnóstico é habitualmente baseado na avaliação clínica, através do 

exame físico intraoral são identificadas as alterações clínicas compatíveis com o 

diagnóstico clínico para candidíase. Entretanto, o diagnóstico laboratorial deve ser 

requisitado para confirmação. A cultura é um método bastante utilizado para a 

identificação da Candida spp., contudo o crescimento do fungo não implica 

necessariamente na ocorrência da doença. (ARENDORF & WALKER, 1980; LYNCH 

et al. 1994; DARWAZEH & AL-BASHIR, 1995; ABU-ELTEEN & ABU-ALTEEN, 1998; 

SAMARANAYAKE & SAMARANAYAKE, 2001) 

A citopatologia é um método inócuo. É realizado um raspado com uma 

escova endocervical na mucosa jugal e após o raspado, um esfregaço é realizado 

numa lâmina de vidro e conservado em álcool, sendo encaminhado ao serviço de 

Anatomia Patológica. A coleta do material é de baixa complexidade e pode ser feita 

no domicílio, em campanhas públicas, em ambulatórios, no laboratório ou no leito 

dos pacientes. (PADILHA et al, 2014) Em 1978, Bernstein e Miller publicaram estudo 

onde foi descrito que a citopatologia é um potente instrumento para detectar 

precocemente lesões malignas, precursoras do câncer e algumas infecções como as 

fúngicas. (BERNSTEIN e MILLER, 1978; OGDEN, 1997) Embora seja dependente 

da avaliação de um citopatologista experiente, representa uma forma confiável de 

diagnóstico, já que além da identificação das formas patogênicas da Candida ssp., 

permite a avaliação das alterações inflamatórias associadas à candidíase. 

(SCALERCIO et al. 2007; SANDRIN, 2010) Os achados citopatológicos da 

candidíase, geralmente revelam esfregaços com células ceratinizadas agrupadas, 

muitas vezes sobrepostas, paraceratóticas e com halo perinuclear, além de 

leucócitos polimorfonucleares (DIAS et al. 1998; BIBBO, 2008; DIAS et al, 2008, 

DEMAY, 2012). 

Podemos observar que lesões eritematosas e leucoplásicas são identificadas 

na mucosa oral de pacientes e muitas vezes estas alterações levam o cirurgião 

dentista a prescrever antifúngicos para o tratamento de uma possível candidíase. No 

entanto, essa infecção, na maioria das vezes, não é constatada laboratorialmente 

seja por cultura, seja pelo exame citopatológico, levando ao uso de medicamentos 

desnecessariamente, e possivelmente realizando uma seleção desta flora. Dessa 

forma, na avaliação de lesões eritematosas ou leucoplásicas clinicamente, 

associado ao exame citopatológico poderia proporcionar um correto diagnóstico do 

paciente e consequentemente uma correta conduta clínica. 
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Neste trabalho tem-se como hipótese que pacientes com lesões que 

clinicamente tem critérios diagnósticos de candidíase oral podem apresentar 

ausência de candidíase no exame citopatológico e pacientes com exame clínico oral 

normal e exame citopatológico diagnóstico de candidíase, podem representar casos 

de lesão subclínica ou exame clínico falso negativo. 
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1.1  REVISÃO DE LITERATURA 

 
A Candidíase é uma infecção fúngica produzida por espécies do gênero 

Candida (Candida spp.), subdividido em cerca de 200 espécies, com manifestações 

clínicas variadas tendo o seu nome derivado do latim ―Candidus‖ que significa 

branco. (CANNON et al. 1995; OLIVEIRA, 2012) Está presente na flora microbiana 

da pele, do trato gastrointestinal e genitourinário de indivíduos saudáveis. 

(ARMSTRONG et al. 2016) Estima-se que esteja presente na mucosa bucal de 45% 

– 65% das crianças saudáveis e em 30% – 50% dos adultos saudáveis. (MILLSOP & 

FAZEL, 2016) 

A candidíase oral é frequente nos extremos de idade. (AKPAN E MORGAN, 

2002) Aproximadamente de 5% - 7% das crianças desenvolvem candidíase oral. A 

prevalência em pacientes com HIV é estimada em 9% - 31% e aproximadamente 

20% em pacientes com câncer. (LALLA et al., 2013) A candidíase sistêmica é menos 

frequente, sendo as leveduras do gênero Candida os maiores agentes de infecção 

hospitalar e representam um desafio para a sobrevida de pacientes com doenças 

graves e também daqueles em período pós-operatório, podendo causar uma taxa de 

mortalidade de 71% e 79%, sendo a quarta causa mais comum de infecções 

hospitalares, contribuindo significativamente para o aumento da morbidade e 

mortalidade e promovendo altos custos às instituições de saúde. (EDMOND et al. 

1999; KAO et al. 1999; WISPLINGHOFF et al. 2014; PATIL et al, 2015) 

A espécie mais encontrada é a Candida albicans, devido as suas 

propriedades de aderência e por ser a mais patogênica. É uma levedura dimórfica, 

podendo se manifestar tanto na forma de levedura quanto na forma de hifa, 

dependendo do seu meio ambiente. (FIG.1) Acredita-se que essa capacidade se de 

pela natureza polimórfica e especialmente pela habilidade da C. albicans de formar e 

manter as hifas. As hifas apresentam propriedades invasivas, que promovem a 

invasão tecidual, danos e o fenótipo patogênico. A C. albicans esta isolada em 

aproximadamente 80% das lesões orais, porém outras espécies estão geralmente 

envolvidas, são elas: C. dubliniensis, C. glabrata, C. krusei, C. kefyr, C. parapsilosis, 

C. stellatoidea, e C. tropicalis. (MILLSOP & FAZEL, 2016; TANG et al, 2016) 
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Figura 1 – Imagem evidenciando o dimorfismo da C. Albicans, presença de levedura e hifas   

 
 

Fonte: estomatologiaonlinepb.blogspot.com Acessado em: 01/07/2016 

 

Embora a Candida spp. coexista com o hospedeiro, em um estado comensal 

contido na superfície mucosa do organismo há um estado de constante guerra com 

outros grupos comensais microbianos e, provavelmente com o hospedeiro. Qualquer 

fator que enfraqueça tanto o hospedeiro quanto a microbiota competidora capacita o 

fungo para acelerar o seu desenvolvimento e causar doença. (CALDERONE & 

CLANCY, 2012) A natureza oportunista desse fungo os habilita para causar uma 

variedade de infecções. Essa habilidade da Candida em causar a doença é oposta a 

flora microbiana normal e a manutenção da integridade tecidual através do sistema 

imune. (TANG et al, 2016) 

A adesão da C. Albicans nas células epiteliais é o primeiro importante passo 

para a colonização e crescimento, sendo um pré-requisito para candidíase oral e um 

fator de risco para a disseminação da candidíase. O contato inicial da Candida com 

as células epiteliais promove a indução na mudança de morfologia, alterando a 

forma de levedura para a forma de hifas. A adesão da C. albicans às células 

epiteliais é um processo complexo que envolve múltiplas interações entre o 

hospedeiro as proteínas de superfície da Candida. As formas de hifa de C. albicans 

invadem a barreira do epitélio e iniciam atividades infecciosas específicas, enquanto 

que a forma de esporo reside na superfície epitelial. A C. albicans invade através 

das células epiteliais utilizando-se de dois mecanismos distintos, o primeiro é a 

indução de endocitocinas e o segundo é a ativação seguida da penetração. Assim 

que a C. albicans ultrapassa a camada epitelial ou a camada submucosa o passo 



21 
 

final do processo infeccioso é o dano, caracterizado pela perda do epitélio 

superficial. O dano epitelial pode ocorrer através de necrose ou apoptose. Dessa 

forma, para se defender contra insultos nocivos o corpo humano desenvolve uma 

série de respostas imunes. O sistema imune humano consiste em três componentes 

principais: a barreira física, o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. 

Uma das grandes funções das células epiteliais é a habilidade de identificar quando 

um microorganismo começa a se tornar perigoso ou patogênico.  (TANG et al, 2016) 

O termo colonização refere-se à persistência de microorganismos em um 

local do corpo, sem evidências de uma resposta do hospedeiro. (RICHARDSON & 

WARNOCK, 1993) Na colonização das superfícies mucosas, a C. albicans compete 

com a microbiota local pelos nutrientes e se adapta às pressões seletivas 

ambientais, de maneira a sobreviver em diferentes ambientes que podem variar 

amplamente em relação a condições como disponibilidade de nutrientes, 

temperatura, pH e tensão de oxigênio; A C. albicans pode sobreviver, por meio da 

expressão diferenciada de genes, em ambientes como a corrente sanguínea, onde o 

pH é neutro e no canal vaginal, que tem pH ácido, embora aeróbia, podem também 

crescer em anaerobiose. (CALDERONE & FONZI, 2001) As espécies de Candida 

estão primeiramente associadas as infecções das mucosas superficiais. Estas 

infecções ocorrem quando Candida ultrapassa as camadas mucocutâneas e 

coloniza a mucosa causando candidíase oral, gastrintestinal ou trato vaginal. (TANG 

et al, 2016) 

Uma vez dentro do hospedeiro, o fungo começa digestão química e absorção 

de nutrientes do seu ambiente (isto é, do hospedeiro) para sobreviver. A chave 

variável que parece transformar um hospedeiro colonizado por Candida spp. em 

hospedeiro com doença por essa levedura é uma alteração em um ou mais aspectos 

do sistema de defesa do hospedeiro, incluindo a flora bacteriana e as barreiras 

anatômica e imunológica. (CALDERONE & CLANCY, 2012) 

Esta espécie tem sido considerada um agente infeccioso importante, 

principalmente pela capacidade de sobreviver, disseminada geograficamente em 

estado de comensalismo ou mesmo causando infecções em várias populações e em 

diferentes áreas anatômicas, essa versatilidade faz com que a quantidade de 

doenças causadas por C. albicans seja maior do que o de outras espécies 

microbianas oportunistas, capazes de colonizar apenas um ou poucos sítios. 



22 
 

(BARBEDO & SGARBI, 2010) No entanto, apenas a presença do fungo não é 

suficiente para causar a doença sendo necessários fatores predisponentes.  

Na cavidade oral, os fungos geralmente colonizam a língua, o palato e a 

mucosa juga, mas também podem ser encontrados em bolsas periodontais. (SLOTS 

et al.1988) Diversos fungos habitam normalmente a cavidade oral, mas são 

mantidos em equilíbrio pela competição com bactérias e pelos mecanismos de 

defesa normais do hospedeiro. As alterações de qualquer um destes fatores pode 

resultar no desenvolvimento de uma infecção fúngica. (ARENDORF & WALKER, 

1980; LYNCH et al. 1994; DARWAZEH & AL-BASHIR, 1995; ABU-ELTEEN & ABU-

ALTEEN, 1998; SAMARANAYAKE & SAMARANAYAKE, 2001; JÄRVENSIVU et al. 

2004) 

 

1.1.1 Fatores predispondentes para a candidíase 

 
A Candida spp. é frequentemente descrita como um patógeno oportunista; 

Segundo Calderone & Clancy (2012), este termo pode implicar que os fatores de 

risco predisponentes para a candidíase, envolvendo defeitos no sistema imune do 

hospedeiro. A partir do momento que o sistema imune é comprometido, o risco para 

o desenvolvimento da infecção se eleva. (SCHMID et al. 1999; CALDERONE & 

FONZI, 2001; AKPAN & MORGAN, 2002; SHARON & FAZEL, 2010; ARMSTRONG 

et al. 2016). Sabe-se que pacientes que desenvolvem infecções por Candida spp. 

possuem fatores de risco predisponentes específicos, a maioria desses pacientes 

não tem sistema imune comprometido, pelo menos detectados em testes clínicos 

padrão. (CANNON & CHAFFIN, 2001) 

São diversos os fatores, locais e sistêmicos, que predispõem ao 

desenvolvimento da candidíase oral, se transformando de comensal em patogênica. 

(SCHMID et al. 1999; CALDERONE & FONZI, 2001; AKPAN & MORGAN, 2002; 

SHARON & FAZEL, 2010) Fatores locais tais como: disfunção na glândula salivar, 

próteses dentárias e dieta não-balanceada, rica em açúcares e carboidratos servem 

para reduzir os níveis de pH e aumentar a chance de desenvolvimento da 

candidíase, corticóides inalatórios e xerostomia. Fatores sistêmicos tais como: 

desordens do sistema imune e malignidades, imunossupressão por senilidade, 

disfunções endócrinas, como diabetes, quimioterapia, radioterapia, uso sistêmico de 
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antibióticos de amplo espectro, e recentemente a psoríase vem sendo descrita como 

um fator. (PATIL et al, 2015; MILLSOP & FAZEL, 2016) (FIG. 2)  

 

Figura 2 – Fatores predisponentes, tanto locais quanto sistêmicos relacionados à candidíase oral 
 

Fatores locais Fatores sistêmicos 

Defesa local prejudicada Deficiência de mecanismos de defesa 

Diminuição na produção de saliva Imunodeficiência primária ou secundária 

Tabagista Medicamentos imunossupressores 

Mucosa bucal atrófica Desordens endócrinas – Diabetes 

Doenças das mucosas (Líquen plano oral) Má-nutrição 

Medicações tópicas – corticoides Malignidades 

Radioterapia Condições congênitas 

Má higiene oral  

Prótese dentária  

Flora oral alterada   

Fonte: PATIL et al, 2015 

 

1.1.2 Diagnóstico da candidíase oral 

 
O diagnóstico pode ser obtido através do exame clínico da mucosa bucal, e 

confirmado através do esfregaço citopatológico, cultura ou biópsia da mucosa bucal. 

(MILLSOP & FAZEL, 2016) Segundo Odds. (1997), o diagnóstico é realizado através 

da presença de sinais e sintomas clínicos aliados à observação de hifas e/ou 

pseudo-hifas na citopatologia ou ao grande crescimento de unidades formadoras de 

colônia, de espécies de Candida em meios de cultura e através de biópsias. Quando 

a C. albicans for a espécie envolvida na patogênese da lesão, as formas de hifas e 

pseudo-hifas são facilmente observadas por meio da microscopia e os métodos de 

coloração mais usados são o do Ácido Periódico Schiff, PAS  (ODDS,1997; LAMEY 

et al. 1988; ALMEIDA et al. 2008) e Papanicolaou (BHAVASAR et al. 2010; ZAKOUT 

et al. 2013) 

Segundo Dias et al. (1998), a citopatologia é um bom método de investigação 

das manifestações orais particularmente para o diagnóstico da candidíase. A 

citopatologia é um método inócuo. A coleta do material é de baixa complexidade e 

pode ser feita no domicílio, em campanhas públicas, em ambulatórios, no laboratório 

ou no leito dos pacientes. Embora seja dependente de avaliador especializado, 

representa uma forma confiável de diagnóstico, já que além da identificação das 
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formas patogênicas da Candida ssp., permite a avaliação das alterações 

inflamatórias associadas à candidíase. (SCALERCIO et al. 2007; SANDRIN, 2010)  

A citopatologia oral é utilizada para a análise e interpretação das características das 

células que se descamam espontaneamente ou artificialmente (através da 

raspagem) da mucosa oral. (DIAS et al. 1998, 2008) Os achados citopatológicos da 

candidíase, geralmente revelam esfregaços com células ceratinizadas agrupadas, 

muitas vezes sobrepostas, paraceratóticas e com halo perinuclear, além de 

leucócitos polimorfonucleares. (DIAS et al. 1998; BIBBO, 2008; DIAS et al, 2008, 

DEMAY, 2012) (FIG. 3) 

 

Figura 3 – Imagem de raspado citopatológico corado com PAS  
 

 

Fonte: DIAS. EP; Patologia Oral, Hospital Universitário Antonio Pedro 

 

1.1.3 Tratamento da candidíase oral 

 
O tratamento é realizado através de antifúngicos tópicos ou sistêmico 

dependendo do grau de imuno-comprometimento do paciente. A prevenção da 

candidíase oral é realizada através do incentivo das práticas de higiene oral, e 

eliminação dos fatores predisponentes para o desenvolvimento da candidíase. 

(PATIL et al, 2015) 

Um importante aspecto da candidíase oral é a eliminação ou o tratamento das 

causas ou a identificação dos fatores de risco. Por exemplo, em pacientes usuários 

de próteses, a higiene da prótese deve ser avaliada e reforçada, as próteses devem 

ser checadas quanto à adaptação e devem ser removidas durante a noite. 

(MILLSOP & FAZEL, 2016) 
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Para pacientes com xerostomia, o estímulo salivar deve ser induzido e 

realizado o aconselhamento, principalmente o consumo de água frequentemente. 

Uma higiene oral meticulosa deve ser realizada diariamente e é essencial para o 

tratamento da candidíase oral. Geralmente os pacientes são orientados a 

aconselhados a escovar os dentes e a língua duas vezes ao dia, usar o fio dental ao 

final do dia e realizar o acompanhamento clínico com um dentista. (MILLSOP & 

FAZEL, 2016) 

Nem sempre é possível a eliminação das causas, e às vezes uma higiene oral 

pode não ser suficiente. Adicionalmente, alguns casos de candidíase oral podem 

ocasionar um extremo desconforto, é necessário o uso de uma variedade de 

tratamentos, incluindo antifúngico tópico e sistêmico. Os mecanismos de ação 

desses medicamentos envolvem uma coleção intracelular de peróxido, que 

danificam a membrana celular do fungo ou modificam o metabolismo do DNA e 

RNA. (MILLSOP & FAZEL, 2016) 

Para casos de candidíase oral leve os antifúngicos tópicos podem ser 

adequados. Para pacientes com resistência para a medicação tópica, pacientes com 

risco para a disseminação da candidíase ou paciente imunocomprometidos, a 

terapia com o antifúngico sistêmico é necessária. (MILLSOP & FAZEL, 2016) 

Os antifúngicos tópicos incluem nistatina, anfotericina B, clotrimazol, 

miconazol, e os antifúngicos sistêmicos incluem: fluconazol, itraconazol, 

cetaconazol. (MILLSOP & FAZEL, 2016) (FIG. 4) 

Muitas infecções por Candida spp. são associadas com a formação de 

biofilme nas superfícies do hospedeiro. Dessa forma, um desafio para a terapia 

antifúngica na candidíase oral é a presença desse biofilme associado à infecção. 

Células localizadas nessas superfícies exibem uma alteração fenotípica aos 

antimicrobianos e as defesas. Sendo assim, torna-se difícil o tratamento, sendo uma 

fonte de re-infecção, novos agentes antifúngicos devem ser utilizados para o efetivo 

manejo das infecções por Candida spp. (NITTAYANANTA, 2016) 
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Figura 4 –Terapêutica adotada para a candidíase oral 
 

Agente Veículo ou forma Dose e Frequência 

Violeta de genciana Solução 1,5 ml de solução a 0,5% duas vezes por dia 

Nistatina - Creme 

- Pomada 

- Suspensão 

- Pastilha 

- Comprimido (Vaginal) 

- Creme e pomada: 

aplicar 3 a 4 vezes por dia 

- Suspensão: 100 U quatro vezes ao dia 

- Pastilha: 100,000 U para um máximo de 5x / 
dia para o curso de 7 a 14 dias 

Tablete: 100,000 U três vezes ao dia 

 

Anfotericina B - Creme 

- Pomada 

- Loção 

- Suspensão 

- Creme, pomada, loção: três a quatro vezes por 
dia durante um máximo de 14 dias 

 - Suspensão: 100 mg / ml 

Miconazol - Creme 

- Pomada 

- Gel 

- Laca 

- 2% de creme e de pomada: duas vezes por dia 
durante 2-3 semanas 

- 2% de Gel: três a quatro vezes por dia durante 
2-3 semanas 

- Laca: 1 gm, aplique uma vez por semana para 
dentaduras por 3 semanas 

Cetoconazol - Creme - 2% de creme de duas a três vezes por dia 
durante 14 a 28 dias 

Clotrimazol - Creme 

- Solução 

- Troche 

- Creme 1% duas vezes por dia a três vezes por 
dia durante 3-4 semanas 

- Solução a 1% três vezes a quatro vezes por 
dia durante 2-3 semanas 

- 10 mg de troche cinco vezes por dia durante 2 
semanas 

Fluconazol Capsula dose de carga inicial de 250 mg; 50-200 mg 
diariamente durante 7-14 dias 

Fonte: MILLSOP & FAZEL, 2016 

 

1.1.4 Manifestações clínicas da candidíase oral 

 
A importância clínica da candidíase oral é descrita desde os tempos de 

Hipócrates no século IV a.C. Uma das classificações utilizada é proposta por Axell et 

al. (1997). A candidíase oral se apresenta em uma das duas formas: branca ou 

eritematosa. As lesões brancas que caracterizam a candidíase oral são: 

pseudomembranosas e hiperplásicas. As lesões vermelhas que caracterizam a 

candidíase oral são: candidíase atrófica aguda, candidíase atrófica crônica, glossite 

romboidal mediana, queilite angular e eritema linear gengival. Tanto a candidíase 

quanto a infecção bacteriana podem estar associadas ao eritema linear gengival, 

sendo associado a pacientes com HIV, servindo como um marcador de progressão 



27 
 

da doença, apesar de crianças saudáveis desenvolverem essa condição. 

(ARMSTRONG et al. 2016) 

 

1.1.4.1 Candidíase Pseudomebranosa 

 
É a apresentação mais clássica da candidíase oral, um terço ou mais de 

todos os casos de candidíase oral são de candidíase pseudomebranosa. Apresenta 

placas brancas na língua, mucosa jugal, palato duro, palato mole e orofaringe. 

Tipicamente são assintomáticas, os pacientes que descrevem sintomas, relatam 

sensação de queimação bucal, alteração de paladar, gosto amargo e/ou tendência a 

sagramento fácil nos locais afetados. (ARMSTRONG et al. 2016) 

Pacientes com candidíase oral podem se apresentar assintomáticos ou 

podem relatar dor, sensação de queimação, dor de garganta, dificuldade de 

deglutição e/ou halitose. (ARMSTRONG et al. 2016) 

Essas lesões podem ser agudas ou crônicas e são causadas pelo 

crescimento da levedura na mucosa oral com descamação das células epiteliais e 

acúmulo de ceratina, fibrina, tecido necrótico e hifas. São destacáveis, deixando 

exposta uma superfície eritematosa. Essa doença é mais comumente encontrada 

em pacientes imunossuprimidos, assim como pacientes utilizando medicações 

imunossupressivas, pacientes irradiados, lactentes, pacientes que utilizam 

corticóides inalatórios, pacientes com malignidades e que apresentam doenças 

imunossupressivas. Tanto idosos quanto crianças são suscetíveis. (PATIL et al. 

2015; MILLSOP & FAZEL, 2016) (FIG 5) 

 

Figura 5 – Imagem de borda de língua esquerda, evidenciando as lesões pseudomembranosas 
 

 
Fonte: Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 
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1.1.4.2 Candidíase Hiperplásica 

 
A candidíase hiperplásica pode se manifestar na forma nodular ou placas 

esbranquiçadas, mais comumente na mucosa bucal e envolvendo as comissuras 

labiais. Frequentemente bilateral e com menos freqüência na borda lateral de língua 

e palato. (CORONADO-CASTELLOTE & JIMÉNEZ-SORIANO, 2013, MICHALSKI, 

2013) 

Essas lesões podem ser pequenas e translúcidas, como também largas e 

opacas. As lesões podem ser nodulares ou salpicadas clinicamente. Não podem ser 

destacáveis e são semelhantes à leucoplasia. São lesões incomuns. (FIG 6) 

Nesta forma da doença as hifas da Candida spp. encontra-se tanto no nível 

da superfície epitelial quanto em níveis mais profundos. ISRAEL, 2008; PATIL et al. 

2015; ARMSTRONG et al. 2016; MILLSOP & FAZEL, 2016) 

 

Figura 6 – Imagem de borda de língua esquerda, evidenciando as lesões hiperplásicas 
 

 

Fonte: Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

 

1.1.4.3 Candidíase Atrófica Aguda 

 
A candidíase eritematosa manifesta-se tanto em pacientes imunodeprimidos 

quanto em indivíduos imunocompetentes, caracteriza-se por regiões eritematosas e 

atróficas localizadas em qualquer lugar dentro da cavidade oral, mas particularmente 
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no palato e língua. Caracteriza-se por áreas vermelhas, com áreas atróficas na 

língua ou na mucosa oral, que podem surgir comumente em áreas de contato com a 

prótese. (ARMSTRONG et al. 2016) 

As manchas podem estar presentes em mucosa bucal e dorso de língua. 

Pode estar associado às papilas linguais. As queixas dos pacientes são: queimação 

da mucosa bucal e da sensação de gosto amargo na língua e no lábio. (MILLSOP & 

FAZEL, 2016) (FIG 7) 

O surgimento está associado ao uso de antibióticos de amplo espectro, que 

pode estar associado ao aumento do crescimento da C. Albicans. Outros fatores 

para predisposição são o uso de corticóides, HIV, diabetes mellitus, anemia por 

deficiência por ferro e deficiência de vitamina B12. (MILLSOP & FAZEL, 2016) 

 

Figura 7 – Imagem de dorso de língua, evidenciando as lesões eritematosas  
 

 

Fonte: Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

1.1.4.4 Candidíase Atrófica Crônica 

 
Presente em usuários de próteses mal adaptadas e com diminuição do fluxo 

salivar, ocasionando o crescimento da Candida. As manchas são eritematosas e 

estão em contato direto com a superfície das próteses. (FIG 8) 

Frequentemente são assintomáticas, porém alguns pacientes se queixam de 

gosto desagradável e sensação de queimação. Pode estar associada à queilite 

angular. Os fatores etiológicos associados são: higiene oral deficiente, uso da 



30 
 

prótese durante a noite, próteses mal adaptadas e baixa salivação. (MILLSOP & 

FAZEL, 2016) 

 

Figura 8 – Imagem de palato, evidenciando lesão eritematosa em usuário de prótese 
 

 
Fonte: Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

 

 

1.1.4.5 Glossite Romboidal Mediana 

 
A lesão se apresenta simétrica, eritematosa e com formato romboidal, 

localizada na superfície dorsal da língua, anteriormente as papilas circunvaladas. 

(FIG 9) A superfície é brilhante e lisa. As lesões são devidas a atrofia das papilas 

filiformes. Esta associada ao uso de corticóides inalatórios e cigarro. É uma variação 

incomum da candidíase oral, presente em menos de 1% da população. (MILLSOP & 

FAZEL, 2016)  
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Figura 9 – Imagem de dorso de língua, evidenciando lesão eritematosa, simétrica, anterior às papilas 
circunvaladas 

 

 
 

Fonte: Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

 

1.1.4.6 Queilite Angular 

 
Caracterizada por áreas eritematosas ou por fissuras na comissura da 

mucosa bucal. Tipicamente bilateral, os pacientes se queixam de desconforto e dor. 

Frequentemente Staphylococcus aureus e C. albicans estão envolvidos no 

desenvolvimento dessa condição.  

É uma queixa comum em pacientes usuários de próteses, principalmente em 

pacientes que apresentam perda da dimensão vertical, pelo uso de próteses mal 

adaptadas. Em pacientes que lambem os lábios, assim como em pacientes que 

mordiscam as comissuras da mucosa bucal. O epitélio em excesso, as dobras e as 

rugas podem estar envolvidas com o crescimento da Candida associada ao 

ambiente úmido criado pelo acúmulo de saliva. A queilite angular também pode ser 

vista em pacientes com deficiência de ácido fólico, ferro, riboflavina, timina e 

vitamina B12. (FIG 10) (MILLSOP & FAZEL, 2016)  
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Figura 10 – Imagem das comissuras, evidenciando lesão eritematosa e fissurada  
 

 
Fonte: Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

A candidíase oral é uma condição comum com bom prognóstico, se for 

reconhecida e tratada. A identificação das manifestações clínicas é fundamental 

para a correlação dos tipos clínicos. Sendo presente uma das duas formas, brancas 

ou eritematosas e seus subtipos. 

A manutenção da higiene oral juntamente com a terapia antifúngica é de 

extrema importância para prevenir e trata-lá efetivamente. Muitas opções 

medicamentosas existem e os fracassos, muitas vezes selecionam as opções de 

tratamentos adequados, sendo baseadas na extensão e na severidade da doença.  

Assim este estudo tem com hipóteses científicas que pacientes com lesões 

que clinicamente tem critérios diagnósticos de candidíase oral podem apresentar 

ausência de candidíase na citopatologia e pacientes com exame clínico oral normal 

e exame citopatológico diagnóstico de candidíase, podem representar casos de 

lesão subclínica ou exame clínico falso negativo. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 
Avaliar pacientes com lesões clínicas compatíveis com o diagnóstico de 

candidíase oral, mas com exame citopatológico que não confirme e pacientes com 

exame clínico oral não compatível com candidíase, mas com exame citopatológico 

com o diagnóstico de candidíase.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
2.2.1 Descrever o perfil demográfico e clínico da amostra 

 
2.2.2 Verificar se existe correlação entre os achados do exame clínico sugestivos 

de candidíase com os resultados dos exames citopatológico. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 PARTICIPANTES 

 
A amostra do estudo foi constituída por livre demanda, correspondendo tanto 

a pacientes em acompanhamento quanto por novos pacientes encaminhados ao 

Ambulatório de Diagnóstico Oral do Programa de Pós-Graduação em Patologia 

(PPG-P) e do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense (HUAP/UFF). A seleção foi feita a partir da consulta ao sistema 

SISPATO, sistema informatizado de dados e imagens, de apoio ao ambulatório. Os 

critérios de inclusão do estudo foram: pacientes com mais de 18 anos de idade; 

que tinham exame físico oral com descrição detalhada de todas as regiões 

anatômicas da mucosa oral; com imagens das lesões relatadas e da língua; e 

aceitaram participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: pacientes com 

dificuldades intelectuais; pacientes não colaborativos e aqueles que não cumpriram 

o protocolo de atendimento de rotina do Ambulatório. Os pacientes que concordaram 

participar do estudo foram informados por escrito dos objetivos, seus riscos e 

benefícios e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (Apêndice 1) 

 

3.2 EXAME CLÍNICO 

 
Foram selecionados 99 participantes e todos haviam sido submetidos à 

anamnese, exame físico intra-oral, registro fotográfico e coleta de material para 

avaliação citopatológica, como procedimentos da rotina do atendimento 

estomatológico do Ambulatório de Diagnóstico Oral do PPG-P e HUAP/UFF.  

Foi elaborada uma planilha em Excel (Microsoft Office Excel 2007) específica 

para o estudo, na qual foram registrados: nome; idade; sexo; cor de pele; doenças 

de base; medicações em uso; uso de prótese; tabagismo; etilismo; existência de 

lesão oral; sintomas, localização e padrão das lesões; diagnóstico clínico. 

Considerando o interesse específico da pesquisa, descrevemos o protocolo 

de exame físico executada na rotina ambulatorial. O exame físico intra-oral foi 

realizado por um estomatologista, utilizando luvas de procedimento, gorro, máscara, 

espátula de madeira, gaze e luz artificial. Toda a mucosa oral foi avaliada na 

seguinte sequência: vermelhão de lábio superior e inferior, mucosa labial superior e 

inferior, mucosa jugal direita e esquerda, soalho da boca, ventre, dorso e bordas de 
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língua, gengiva, rebordo alveolar, palato duro e mole e orofaringe. Todas as lesões 

identificadas foram descritas e os seguintes aspectos foram considerados para o 

estudo: quantidade, sintomas, tempo de evolução, localização precisa, tamanho, 

aspecto da superfície, cor, consistência, contorno, limites e a base. Todas as lesões 

foram registradas através de uma máquina fotográfica digital (Canon EOS Digital 

Rebel). 

Com a finalidade de dar homogeneidade nas descrições das lesões no 

estudo, foram consideradas as conceituações de NEVILLE B W et al. (2009) e 

definições de HOUAISS et al. (2001). (FIG. 11 e 12) 

 

Figura 11 – Vocábulos e seus significados usados na descrição das lesões segundo NEVILLE B W et 
al. (2009) 

 
VOCÁBULO SIGNIFICADO 

Bolha Lesão com mais de 5 mm de diâmetro, com conteúdo líquido.  

Erosão 
Lesão superficial, originando-se, muitas vezes, secundariamente à ruptura de uma 
vesícula ou de uma bolha, sendo caracterizada pela perda parcial ou total da superfície.  

Fissura Ulceração estreita, semelhante a uma fenda ou sulco.  

Mácula 
Área focal de mudança de coloração, não elevada ou deprimida em relação aos tecidos 
circundantes 

Nódulo Lesão sólida, elevada, com mais de 5 mm de diâmetro.  

Papilar Descreve um crescimento ou um tumor que exibe numerosas projeções superfície.  

Pápula Lesão sólida, elevada, com menos de 5 mm de diâmetro 

Pediculado 
Descreve crescimento ou tumor no qual a base é mais estreita do que a parte mais larga 
da lesão.  

Placa Lesão ligeiramente elevada e com a superfície plana. 

Séssil Descreve um crescimento ou um tumor em que a base é a região mais larga da lesão.  

Úlcera 
Lesão caracterizada pela perda do epitélio de superfície e freqüentemente de parte do 
tecido conjuntivo subjacente. Muitas vezes, apresenta-se deprimida ou escavada.  

Verrucoso Descreve um crescimento ou um tumor que apresenta uma superfície áspera, verrucosa.  

Vesícula 
Bolha superficial, com menos de 5 mm ou menos de diâmetro, preenchida geralmente por 
um líquido claro 

Fonte: NEVILLE B W et al. (2009) 
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Figura 12 – Vocábulos e seus significados usados na descrição das lesões segundo HOUAISS et 
al.(2001) 

 
VOCÁBULO SIGNIFICADO 

Reticular Aspecto de rede, redes de malhas pequenas 

Firme Consistente, não cede com facilidade. 

Lisa Superfície sem saliências, altos e baixos, aspereza, rugosidade 

Matizes Degradé, gama, gradação, nuança 

Moruliforme Em forma de mórula (massas de células formadas por mitoses sucessivas).  

Corrugada Enrugada, crispada, que adquiriu ou criou rugas ou pregas. 

Pseudomembranosa Falsa membrana que se forma superficialmente, em mucosas, a partir de exsudato.  

Crostosa Formado ou coberto de crosta que é a escama que forma sobre certas feridas  

Estrias Linha extremamente fina que forma um sulco 

Nuance Matiz, nuança, grau cambiante de uma cor. 

Enevoado Nevoado, recoberto por névoa. 

Colarete Pequeno colar 

Esmaecer Perder a cor, desbotar.  

Tênue Pouco espesso, delgado, fino.  

Elástica 
Propriedade de sofrer deformação quando submetido a estímulo e voltar parcial ou 
totalmente à forma original. 

Halo Qualquer superfície redonda e unida como um arco. 

Vegetante Que aumenta, faz crescer. 

Mole Que cede à compressão sem se achatar ou rebentar; macio.  

Lobulada Que é dividido em ou que possui lóbulos, lobular, lobuloso. 

Flutuante Que flutua, ondula, tremula.  

Apergaminhada Que imita ou assemelha a pergaminho, ressequido. 

Dura Que resiste ao desgaste e à penetração, resistente, sólido. 

Descamativa 
Que sofreu eliminação normal ou patológica da camada córnea da pele ou das 
mucosas. 

Nacarado Que tem brilho ou aparência de nácar (substância branca do interior das conchas).  

Membranáceo Que tem consistência, formato ou natureza de membrana, membranoso.  

Papilar Que tem papilas, pequenas elevações cônicas. 

Áspera Que tem superfície desigual, cheio de irregularidades. 

Sobrelevada Que ultrapassa em altura. 

Dégradé Que vai gradativamente perdendo intensidade ou adquirindo novos matizes  

Nebuloso Recoberto de névoa, de nuvens.  

Cruenta Sangrenta. 

Algodonado Semelhante ou parecido com algodão.  

Necrótica Sofreu necrotização. 

Granulosa 
Superfície áspera em que há granulações (Grânulo - cada uma das pequenas 
protuberâncias em uma superfície áspera)  

Multinodular Vários nódulos.  

Fonte: NEVILLE B W et al. (2009) 
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3.3 DIAGNÓSTICO CLÍNICO DA CANDIDÍASE 

 
Os dados do exame físico oral foram selecionados de modo a tornar possível 

a classificação da candidíase diagnosticada nos participantes. Foram utilizados no 

estudo os critérios (FIG.13) de Neville et al. (2009). 

 

Figura 13 – Classificação da candidíase oral de acordo com as características clínicas  
 

FORMA DE CANDIDÍASE CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

CANDIDÍASE 
PSEUDOMEMBRANOSA 

Placa branca, destacável, com aspecto de queijo cottage, queixa de 
ardência, mais comum em palato, mucosa jugal e língua. 

CANDIDÍASE HIPERPLÁSICA 
Placa branca, não destacável, assintomática, mais comum em região 
anterior de mucosa jugal. 

CANDIDÍASE ATRÓFICA AGUDA Lesão vermelha, queixa de ardência, mais comum na língua. 

CANDIDÍASE ATRÓFICA 
CRÔNICA 

Lesão vermelha, assintomática, mais comum em regiões que suporta 
prótese. 

GLOSSITE ROMBOIDAL 
MEDIANA 

Lesão vermelha, decorrente de atrofia das papilas centrais, 
assintomática, lesão simétrica, região posterior do dorso da língua na 
região de linha média. 

QUEILITE ANGULAR 
Lesão vermelha, em região de comissuras, apresenta fissuras, eritema, 
descamação, decorrente de perda da dimensão vertical.  

Fonte: NEVILLE et al., 2009 

 

3.4 DIAGNÓSTICO CITOPATOLÓGICO DE CANDIDÍASE 

 
O exame citopatológico é realizado rotineiramente em todos os pacientes 

atendidos no ambulatório de Diagnóstico Oral do PPG-P e HUAP/UFF. O resultado 

destes exames é anexado ao prontuário do hospital do paciente, bem como 

registrado no prontuário eletrônico, SISPATO. Os resultados foram consultados e 

registrados na planilha elaborada para o estudo, sendo registrado: candidíase, 

dentro dos limites de normalidade, inflamação ou demais diagnósticos realizados. 

Considerando o interesse específico da pesquisa, descrevemos o protocolo 

de coleta de material para avaliação citopatológica executada na rotina ambulatorial. 

O raspado para o exame citopatológico é realizado com uma escova endocervical. 

Em todos os pacientes examinados pela primeira vez, além do raspado de toda 

lesão identificada, é feito um raspado de toda a mucosa oral, desde mucosa jugal 

direita, mucosa labial inferior, mucosa jugal esquerda, mucosa labial superior, palato 

duro e língua. Na presença de lesões suspeitas de candidíase, um raspado é 

realizado da área de cada lesão e outro de toda a mucosa, exceto das áreas de 
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lesão. O material coletado é depositado em lâminas de vidro originando os 

esfregaços, que são acondicionadas em recipiente apropriado para fixação com 

álcool comum e enviado para o Serviço de Anatomia Patológica do HUAP e, após 

procedimentos de rotina, são submetidas às colorações de Papanicolaou e Ácido 

Periódico de Schiff (PAS) e encaminhadas para o setor de Patologia e Citopatologia 

Oral.  

 

3.5 ANÁLISES DOS DADOS E IMAGENS 

 
Os dados demográficos, epidemiológicos e clínicos foram analisados de modo 

a possibilitar a identificação do perfil de cada participante e posterior agrupamento 

de características por percentuais decrescente de frequência. 

Os participantes com diagnóstico clínico de candidíase foram agrupados e 

seus respectivos perfis analisados individualmente e intragrupo. Numa segunda 

etapa, os grupos com candidíase clinicamente (CC) e sem candidíase clínicamente 

(SCC) foram comparados. 

Os diagnósticos citopatológicos de cada participante foram distribuídos por 

ambos os grupos e feita a análise de concordância diagnóstica.  

Os participantes do grupo CC e com citopatologia concordante foram 

agrupados com o diagnóstico de Candidíase Clínica e Citopatológica (CC-CCi) para 

posterior análise específica dos dados e imagens, em busca de associações clínico-

citopatológicas com a finalidade de ampliar a eficiência no exame físico. 

Os participantes do grupo CC e com citopatologia disconcordante foram 

agrupados com o diagnóstico falso positivo de Candidíase Clínica (CC-SCi), para 

posterior análise específica dos dados e imagens, em busca de associações clínico-

citopatológicas que justificassem o resultado. Da mesma forma, foi solicitado revisão 

do exame citopatológico, realizada por uma segunda citopatologista, de modo a 

aumentar a segurança dos dados da pesquisa.  

Os participantes do grupo SCC e com citopatologia concordante foram 

agrupados com o diagnóstico de Sem Candidíase Clínica e Citopatológica (SCC-

SCi), sendo observado a referência de presença de esporos (forma de levedura) de 

Candida spp. nos respectivos esfregaços. 

Os participantes do grupo SCC e com citopatologia disconcordante foram 

agrupados com o diagnóstico de Sem Candidíase Clínica e com Candidíase 



39 
 

Citopatológica (SCC-CCi), sendo solicitada revisão do exame citopatológico e 

análise rigorosa dos dados clínicos e imagens, em busca de associações clínico-

citopatológicas com a finalidade de ampliar a eficiência no exame físico. 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
Todos os testes estatísticos empregados no presente estudo foram realizados 

utilizando-se o programa estatístico SPSS (―Statistical Package for the Social 

Sciences‖, versão 17.0). O nível de significância estatística (nível-p) estabelecido 

para todas as análises foi de 5% (p< 0,05). 

Foi realizado testes de probabilidades condicionais e testes diagnósticos. 

Esses são os testes de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor 

preditivo negativo.  
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4 RESULTADOS  

 
4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 
Foram analisados 99 participantes, sendo 78 (78,8%) do sexo feminino e 21 

(21,2%) do sexo masculino. Em relação a cor da pele, a maioria era branca (n=45, 

45,5%), seguido dos que apresentavam cor parda (n=35, 35,3%) e cor preta (n=19, 

19,2%). A idade variou de 21 a 88 anos sendo a média de idade de 62,7 anos. 

Desses, apenas 18 (18,2%) eram etilistas e 11 (11,1%) tabagistas. As doenças 

sistêmicas mais comuns foram hipertensão arterial (60,6%), diabetes Mellitus 

(20,2%) e alterações gastrointestinais (34,34%). (TAB.1) 

 

Tabela 1 – Perfil dos 99 participantes do estudo 
 

DADOS RESULTADO n (%) 

Sexo 
Mulheres     78 (78,8%) 

Homens     21 (21,2%) 

Cor 

Branca     45 (45,5%) 

Parda     35 (35,3%) 

Preta     19 (19,2%) 

Tabagista 

Sim     11 (11,1%) 

Não     58 (58,6%) 

Ex-usuário      30 (30,3%) 

Etilista 

Sim      18 (18,2%) 

Não   67 (67,7%) 

Ex-usuário      14 (14,1%) 

Idade 

21-30       4 (4,0%) 

31-40       2 (2,0%) 

41-50       6 (6,0%) 

51-60      30 (30,3%) 

61-70      36 (36,3%) 

71- 80      12 (12,1%) 

Acima de 81  9 (9,0%) 

Doenças-base 

Hipertensão 60 (60,6%) 

Diabetes Mellitus 20 (20,2%) 

Alterações Gastrointestinais 34 (34,3%) 

Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 
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Do total dos 99 participantes avaliados, 61 (61,6%) tinham o diagnóstico 

clínico de candidíase e constituíram o grupo Candidíase Clínica (CC) e 38 (38,4%) 

corresponderam ao grupo Sem Candidíase Clínica (SCC), ou seja, sem alterações 

clínicas indicativas de candidíase. (GRAF.1) 

 

Gráfico 1 – Distribuição nos participantes de acordo com a presença ou não de Candidíase Clínica 

61,6%

38,4%

Candidíase Sem Candidíase

 
Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 
A distribuição entre os grupos com candidíase clinicamente (CC) e sem 

candidíase clinicamente (SCC) em relação ao sexo, a cor da pele, a idade e os 

hábitos revelou que nos grupos CC e SCC predominaram as mulheres (82% e 

73,7%, respectivamente), e esta diferença foi estatísticamente significativa. Em 

relação a cor de pele, no grupo CC predominaram os indivíduos com cor da pele 

branca (49,2%) e no grupo SCC predominaram os participantes com cor da pele 

parda (42,1%,). A faixa etária mais comum foi de 61 a 70 anos tanto para os 

indivíduos com candidíase clínicamente (23 - 37,7%), quanto para os indivíduos sem 

candidíase clinicamente (13 - 34,2%). Em ambos os grupos a grande maioria dos 

participantes era de não tabagista 35 (57,4%) para o grupo CC e 23 (60,5%) para o 

grupo SCC, assim como a grande maioria de participantes era de não etilistas, 

sendo 40 (65,6%) para o grupo CC e 27 (71,0%) para o grupo SCC (TAB. 2). 
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Tabela 2 – Perfil demográfico e hábitos dos participantes com e sem candidíase clínica 
 

DADOS RESULTADOS grupo CC grupo SCC p< 0,05 

Sexo 
Mulheres 50 (82%) 28 (73,7%)  0,00276 

Homens 11 (18%) 10 (26,3%)  

Cor 

Branca 30 (49,2%) 14 (36,8%)  0,707279 

Parda 18 (29,5,%) 16 (42,1%)  

Preta 13 (21,3%) 8 (21,1%)  

Tabagista 

Sim 7 (11,5%) 4 (10,5%) 0,684432 

Não 35 (57,4%) 23 (60,5%)  

Ex-usuário 19 (31,1%) 11 (29,0%)  

Etilista 

Sim 10 (16,4%) 8 (21,0%) 0,602122 

Não 40 (65,6%) 27 (71,0%)  

Ex-usuário 11 (18,0%)     3 (8,0%)  

Idade 

21-30 3 (5,0%) 1 (2,6%) 0,555778 

31-40 0 (0,0%) 2 (5,3%)  

41-50 4 (6,5%) 2 (5,3%)  

51-60 19 (31,1%) 11 (28,9%)  

61-70 23 (37,7%) 13 (34,2%)  

   Acima de 71 anos   
 

12 (19,7%) 9 (23,7%) 

 

 

Doenças Sistêmicas Hipertensão 36 (59,0%) 25 (65,8%) 0,984157 

Diabetes 15 (24,6%) 5 (13,2%)  

Alterações GI  19 (31,1%) 15 (39,5%)  

CC=Candidíase Clínica     SCC=Sem Candidíase Clínica 

Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

 

De acordo com os registros de sinais, sintomas e descrição das lesões, 

verificou-se que a maioria dos diagnósticos de candidíase se enquadrava na 

classificação proposta por Neville et al. (2009) e ARMSTRONG et al. 2016. A 

candidíase eritematosa foi evidenciada clinicamente em 48 pacientes, seguida pela 

forma pseudomembranosa, presente em oito participantes. Enquanto que a queilite 

angular e a candidíase hiperplásica estavam presentes em cinco e quatro indivíduos, 

respectivamente. (TAB. 3) 
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Tabela 3 – Distribuição do Diagnóstico de Candidíase, de acordo com a classificação clínica 
 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO  n=61 % 

Candidíase eritematosa  48 78,7% 

Candidíase pseudomembranosa  8 13,1% 

Queilite angular 5 8,2% 

Candidíase hiperplásica 4 6,5% 

    Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

As localizações mais comum das alterações encontradas no grupo com 

candidíase clinicamente (CC) foram a língua e o palato com alterações presentes 

em 38 dos 61 participantes (62,3%). Seguida pelo rebordo alveolar inferior com seis 

(9,8%) alterações clínicas compatíveis com candidíase, e pelas comissuras direita e 

esquerda, com cinco (8,2%) alterações clinicas compatíveis com candidíase. (GRAF. 

2) 

 

Gráfico 2 – Distribuição da Candidíase segundo a localização das alterações clínicas relatadas 

           38 (62,3%)          38 (62,3%)

5 (8,2%) 5 (8,2%) 6 (9,8%)
4 (6,5%) 4 (6,5%)

1 (1,6%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

LÍN
G

U
A

PA
LA

TO

C
O

M
IS

SU
R
A
 E

SQ
U
ER

D
A

C
O

M
IS

SU
R
A
 D

IR
EIT

A

R
E
B
O
R
D
O
 A

LV
EO

LA
R
 IN

FE
R
IO

R

R
E
B
O
R
D
O
 A

LV
EO

LA
R
 S

U
PER

IO
R

M
U
C
O
SA

 J
U
G
A
L E

SQ
U
ER

D
A

M
U
C
O
SA

 J
U
G
A
L D

IR
EIT

A

 
Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro  

 
       

Dentre as localizações mais comuns da candidíase clinicamente, apresentada 

no gráfico acima, pode-se observar que a grande maioria das lesões diagnosticadas 

como candidíase clinicamente eram eritematosas, dentre essas a localização mais 

comum das lesões eritematosas foi o palato (n=38), seguida da língua (n=28), 
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rebordo alveolar inferior (n=6), mucosa jugal esquerda e rebordo alveolar superior 

(n=4). O segundo tipo mais comum de candidíase diagnosticada clinicamente são as 

lesões pseudomembranosas, e a localização mais comum foi a língua (n=8). O tipo 

hiperplásica, apresentou a língua como localização preferencial (n=4). (GRAF. 3) 

 
Gráfico 3 – Distribuição dos tipos de lesões segundo a localização das alterações clínicas relatadas 
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 Fonte: Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

A distribuição entre os grupos com candidíase clinicamente (CC) e sem 

candidíase clinicamente (SCC) em relação ao uso ou não de próteses, revelou que 

os indivíduos do grupo CC, em sua grande maioria utilizava prótese superior total 33 

(54%) e prótese inferior parcial 26 (43%). Enquanto que os indivíduos do grupo 

SCC, em sua grande maioria não eram usuários de prótese superior 17 (44,7%), e 

prótese inferior 16 (42,1%). (TAB 4)  

 

Tabela 4 – Participantes usuários de prótese com candidíase clínica e sem candidíase clínica 
 

DADOS grupo CC    grupo SCC 

Prótese Superior Total 

Prótese Superior Parcial 

Não usuário de Prótese Superior 

33 (54%)            13 (34,2%) 

11 (18%) 

17 (28%) 

8 (21,0%) 

17 (44,7%) 

Prótese Inferior Total 

Prótese Inferior Parcial 

Não usuário de Prótese Inferior 

11 (18%) 8 (21,0%) 

26 (43%) 14 (36,8%) 

24 (39%) 16 (42,1%) 

CC=Candidíase Clínica     SCC=Sem Candidíase Clínica   

8 
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Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

    

 Ao analisar os indivíduos usuários de próteses superior (total e parcial), e não 

usuários de prótese superior (total e parcial) dentro dos grupos com candidíase 

clinicamente, e sem candidíase clinicamente, em relação a localização das lesões, 

pode-se observar que os indivíduos do grupo CC, usuários de prótese superior 

apresentaram lesões em palato 33 (54%), seguida de lesões em língua 26 (42,6%). 

Os participantes que não eram usuários de prótese superior, apresentaram em sua 

grande maioria lesões em língua 13 (13,0%), seguido do palato com 6 (6,0%). (TAB 

5) 

Na análise dos participantes usuários de próteses inferior (total e parcial), e 

não usuários de prótese inferior (total e parcial) dentro dos grupos CC e SCC, em 

relação a localização das lesões pode-se observar que os indivíduos do grupo CC, 

usuários de próteses inferior apresentaram lesões em palato 26 (42,6%) seguido 

pela língua 22 (36%). (TAB 5) 

 

Tabela 5 – Participantes usuários de prótese com candidíase clínica e sem candidíase clínica, em 
relação à localização das lesões 

 

DADOS Língua Palato 

Prótese Superior Total/ Parcial CC 

Prótese Superior Total/ Pacial SCC 

Não usuário de Prótese Superior 

26 (42,6%) 33 (54%%) 

  2 (5,3%) 

13 (13%) 

2 (5,3%) 

6 (6,0%) 

Prótese Inferior Total/Parcial CC 

Prótese Inferior Total/Parcial SCC 

Não usuário de Prótese Inferior 

22 (36%) 26 (42,6%) 

   1 (2,6%) 1 (2,6%) 

15 (15%) 12 (12%) 

CC=Candidíase Clínica     SCC=Sem Candidíase Clínica 

  Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

A partir da análise dos resultados dos exames citopatológicos oral dos 

participantes da pesquisa, pode-se observar aspectos compatíveis com candidíase 

em 43 dos 61 (70,5%) participantes do grupo CC, e em 10 dos 38 (28,9%) 

participantes do grupo SCC. (TAB. 6) 

Ainda, no que diz respeito aos resultados dos exames citopatológicos, não foi 

possível observar aspectos citopatológicos compatíveis com candidíase em 18 dos 

61 (29,5%) participantes do grupo CC, e em 28 dos 38 (71,1%) participantes do 

grupo SCC. (TAB. 6) 
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Tabela 6 – Exame citopatológico para candidíase e exame citopatológico não diagnóstico para 
candidíase para participantes do grupo CC e do grupo SCC 

 

EXAME CITOPATOLÓGICO GRUPO CC 

n=61 

GRUPO SCC 

n=38 

PRESENÇA DE CANDIDÍASE 43 (70,5%) 10 (28,9%) 

AUSÊNCIA DE CANDIDÍASE 18 (29,5%) 28 (71,1%) 

TOTAL 61 (100%) 38 (100%) 

CC=Candidíase Clínica     SCC=Sem Candidíase Clínica 

   Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

 

Os grupos CC e SCC foram analisados individualmente e intragrupo, e os 

resultados citopatológicos, obtidos através dos esfregaços, foram distribuídos entre 

estes grupos e feita uma análise de correlação. 

Dessa forma, ao correlacionar os resultados da avaliação clínica e 

citopatológica, houve concordância diagnóstica em 43 dos 61 participantes, 

apresentando aspectos clínicos compatíveis com o diagnóstico de candidíase e 

aspectos citopatológicos compatíveis com o diagnóstico de candidíase, sendo 

caracterizado como CC Ci. Houve disconcordância diagnóstica em 18 dos 61 

indivíduos, que apresentaram aspectos clínicos compatíveis com candidíase e não 

apresentaram aspectos citopatológicos compatíveis com candidíase, sendo 

caracterizado como CC SCi. (GRAF.4) 

Ao correlacionar os resultados da avaliação clínica e da avaliação 

citopatológica dos participantes sem aspectos clínicos compatíveis com candidíase 

houve concordância diagnóstica em 28 dos 38 indivíduos, esses não apresentaram 

aspectos clínicos e citopatológicos compatíveis com o diagnóstico de candidíase, 

sendo denominado SCC SCi. Houve disconcordância diagnóstica em 10 dos 38 

participantes, os quais apresentaram aspectos clínicos não compatíveis com 

candidíase e apresentaram aspectos citopatológicos compatíveis com candidíase, 

sendo identificados como SCC Ci. (GRAF. 4) 
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Gráfico 4 – Distribuição do diagnóstico de Candidíase, segundo método clínico e citopatológico 

 

CC Ci = Candidíase nos métodos clínico e citopatológico,  
CC SCi = Candidíase no método clínico, 

SCC Ci = Candidíase no método citopatológico,  
SCC SCi = ausência de Candidíase 

Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

 

Todos os casos foram analisados separadamente e intragrupo e distribuídos 

na tabela abaixo de acordo com a classificação clínica e citopatológica, sendo 

evidenciados os casos concordantes e discordantes com relação aos exames 

clínicos e citopatológicos. (TAB. 7) 

 

 

Tabela 7– Distribuição quanto ao grupo CC, ao grupo CI e ao diagnóstico 
 

PARTICIPANTES  GRUPO 
CC  

       GRUPO  CI 

 

DIAGNÓSTICO 

43        +            + CC Ci 

18        +            - CC SCi 

28        -            - SCC SCi 

10        -            + SCC Ci 

    

GRUPO CC (candidíase clinicamente): + positivo; - negativo  
GRUPO CI (com candidíase citopatologicamente): + positivo; - negativo 

CC Ci = Candidíase nos métodos clínico e citopatológico, 
CC SCi = Candidíase no método clínico, 

SCC Ci = Candidíase no método citopatológico, 
SCC SCi = ausência de Candidíase 

 
     Fonte: Freire, NA;Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 
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A partir da tabela 7, pode-se observar que em 43 participantes houve 

concordância diagnóstica entre os métodos clínicos e citopatológico, identificados 

como grupo CC CI. A classificação clínica e citopatológica foram baseadas nos 

critérios relatados anteriormente. Como relatada na tabela 7, o participante abaixo 

(FIG. 14) apresentava palato e comissuras bilaterais eritematosas, sendo 

classificado clinicamente como portador de candidíase atrófica crônica, confirmada 

pelo exame citopatológico.  

A partir da tabela 7, pode-se observar que em 28 indivíduos houve 

concordância diagnóstica entre os métodos clínicos e citopatológico, identificados 

como grupo SCC SCI. A classificação clínica e citopatológica foram baseadas nos 

critérios relatados anteriormente. Como relatada na tabela 7, o participante 

representado pela imagem abaixo (FIG. 15), não apresentava sinais clínicos de 

candidíase, sendo classificado sem candidíase clinicamente. Confirmada a ausência 

de candidíase pelo exame citopatológico.  

 

 
Figura 14 – De acordo com a tabela 7, apresentando áreas eritematosas no palato duro com 

diagnóstico clínico e citopatológico de candidíase eritematosa 
 

 
Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 
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Figura 15 – De acordo com a tabela 7, não apresentando alterações clínicas que correspondam ao 

diagnóstico clínico de candidíase 
 

 

Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro. A= 

Imagem de palato sem alterações clínicas compatíveis com candidíase clinicamente; B= Imagem de 

dorso de língua sem alterações clínicas compatíveis com candidíase clinicamente  

 

 
Dentre os casos com candidíase clinicamente e citopatologia não diagnóstica 

para candidíase, CC SCi, pode- se observar alterações clínicas que correspondiam 

ao diagnóstico clínico de candidíase, porém através do raspado citopatológico não 

houve aspectos compatíveis com candidíase, sendo considerados como casos de 

falso positivo. A partir da reavaliação clínica e citopatológica 13 alterações clínicas 

eritematosas no palato, que no momento do exame físico intra-oral tinham sido 

diagnosticadas como candidíase clinicamente, não foram diagnosticadas no exame 

citopatológico, sendo considerados casos de estomatite protética (FIG. 16).  Assim 

como, quatro lesões eritematosas em dorso de língua, que haviam sido diagnósticas 

como candidíase clinicamente, não foram diagnosticadas no exame citopatológico, 

sendo consideradas atrofia das papilas filiformes, língua atrófica. Um dos casos que 

havia sido diagnosticado como candidíase, não foi diagnóstico para candidíase 

através do raspado citopatológico, sendo diagnosticado como lesão maligna pela 

presença de células com atipia no raspado (FIG.17). Uma das lesões eritematosas 

em língua diagnosticada como candidíase, não foi diagnosticado através do exame 

citopatológico, dessa forma após a reavaliação clínica pode-se identificar lesão 

hiperpigmentada em dorso de língua. E por último, uma das lesões diagnosticadas 

como candidíase pseudomebranosa, após o raspado citopatológico não foi 

A B 
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diagnosticada como candidíase, apresentando no raspado, características 

compatíveis com reação liquenóide. (TAB. 8)  

 

 

Tabela 8– Casos de candidíase clínica e citopatologia negativa, CC SCi, quanto ao tipo e a localização 
da lesão e o diagnóstico após a reavaliação clínica e citopatológica 

 
Nº de 

lesões 

Tipo e localização 

da lesão 

Diagnóstico  

13 Eritema -  Palato Estomatite protética não associada a candidíase 

4 Eritema – Língua Língua Atrófica 

1 Eritema – Língua Eritroplasia – Carcinoma de Células Escamosas 

1 Eritema – Língua Lesão hiperpigmentada 

1 Pseudomembranosa 
– Língua 

Líquen Plano Oral 

Fonte: Freire, NA;  Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 
 
 
 

Figura 16 – De acordo com a tabela 8, apresentando lesões eritematosas puntiformes correspondentes 
à candidíase clinicamente, porém e após a reavaliação citopatológica não confirmou o diagnóstico 

clínico de candidíase 
 

 
Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 
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Figura 17 – De acordo com a tabela 8, apresentando alterações clínicas correspondentes ao 
diagnóstico clínico de candidíase e após a reavaliação citopatológica foi diagnosticado um carcinoma 

de células escamosas 
 

 
Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

Após a reavaliação clínica e citopatológica de todos os casos sem candidíase 

clinicamente e com citopatologia positiva para candidíase, SCC CI, pode-se 

identificar em sete casos, áreas vermelhas que correspondiam ao diagnóstico de 

candidíase eritematosa tanto em língua quanto em palato. Essas áreas, 

anteriormente não haviam sido diagnosticadas com candidíase clinicamente. Em 

seis casos haviam indivíduos que permaneciam sem lesões clinicamente 

compatíveis com candidíase, mesmo após a reavaliação clínica e citopatológica, 

sendo classificadas como portadores de candidíase subclínica (FIG.18).  

Assim como, um caso que apresentava alteração em língua compatível com 

língua saburrosa, após a reavaliação clínica e citopatológica, foram identificadas 

clinicamente áreas compatíveis com candidíase pseudomembranosa. (TAB. 9)  

 

Tabela 9– Casos sem candidíase clínica e citopatologia positiva, SCC Ci, quanto ao tipo e a 
localização da lesão e o diagnóstico após a reavaliação clínica e citopatológica 

 
Nº de 

lesões 

Tipo e localização 

da lesão 

Diagnóstico  

3 Eritematosa– Língua                                       Candidíase eritematosa. 

3 Sem lesão                                        Candidíase subclínica 

3 Eritematosa - Palato                                       Candidíase Eritematosa 
 

1 Pseudomembranosa
– Língua 
 

                               Candidíase Pseudomembranosa 

Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 
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Figura 18 – De acordo com a tabela 9, não havia alterações características clínicas correspondentes à 
candidíase e após a reavaliação citopatológica apresenta candidíase citopatologicamente, sendo 

classificado como candidíase subclínica 
 

  
Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro. A= 

Imagem de palato sem alterações clínicas compatíveis com candidíase clinicamente; B= Imagem de 

dorso de língua sem alterações clínicas compatíveis com candidíase clinicamente. 

 

 

Figura 19- De acordo com a tabela 9, que não apresenta características clínicas correspondentes à 
candidíase e após a reavaliação clínica e citopatológica apresenta características clínica de candidíase 

eritematosa 
 

 
Fonte: Freire, NA; Ambulatório de Diagnóstico Oral do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

 

 

A B 
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5 DISCUSSÃO 

 

Segundo Farah et al (2010) a candidíase oral é a infecção fúngica mais 

comum presente na prática odontológica, apresenta uma variedade de formas 

clínicas, podendo mimetizar algumas doenças e pode ocasionalmente ser 

recorrente, necessitando de cuidado e atenção do estomatologista para a 

identificação e o tratamento. A partir disso, foi realizada uma avaliação da mucosa 

oral através do exame clínico, com o objetivo de identificar a candidíase e realizado 

raspado citopatológico para o diagnóstico da mesma.  

   Segundo o perfil da amostra do nosso estudo, a maioria dos participantes 

era constituída por mulheres, 78 de 99 (78,8%), assim como no levantamento 

realizado por Davies et al (2008), onde a grande maioria era de participantes do 

sexo feminino (252/390 -65%). Dos 99 indivíduos analisados, 21 (21,2%) eram do 

sexo masculino, semelhante ao levantamento realizado por Davies et al (2008) que 

eram de 35%. Acredita-se que o maior número de mulheres se deve pela sua maior 

procura por atendimento e cuidado com a saúde.  

Em relação a cor da pele, a maioria era branca (n=45, 45,5%), seguido dos 

que apresentavam cor parda (n=35, 35,3%) e cor preta (n=19, 19,2%). Não foram 

identificados no levantamento bibliográfico consultado dados epidemiológicos que 

evidenciasse a cor dos participantes.  

A idade variou de 21 a 88 anos sendo a média de idade de 62,7 anos. 

Segundo Akpan & Morgan (2002) a candidíase é comumente presente em 

indivíduos idosos, assim como retratada no nosso estudo. De acordo com o 

levantamento realizado por Davies et al (2008) a média de idade foi de 73 anos, 

diferente do nosso estudo. Enquanto Lopez et al (2002) relata a que a idade variou 

de 13 a 87 anos, com média de 56,1 anos, porém em ambos a média de idade foi 

próxima a encontrada no nosso levantamento, corroborando as hipóteses de que a 

candidíase é mais comum em idosos. Sabe-se que a candidíase se encontra 

presente nos extremos de idade, sendo comuns em neonatos, crianças e idosos. 

A partir do estudo pode-se observar que apenas 18 (18,2%) eram etilistas e 

11 (11,1%) tabagistas. Esse dado contradiz a grande maioria dos estudos que 

identifica o tabagismo como um dos fatores predisponentes responsáveis por tornar 

a Candida spp. de organismo comensal para organismo patogênico. Sendo um dado 

bastante relevante identificado no nosso estudo. Segundo Akpan & Morgan (2002) 
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acredita que dentre os fatores sistêmicos que predispõem a doença estão o 

tabagismo. Porém, para Lopez et al (2002) o tabagismo esteve presente em seu 

estudo em 23% dos participantes da amostra com candidíase, indo ao encontro do 

nosso estudo, onde a grande maioria dos indivíduos não eram tabagistas. Dessa 

forma, entedemos que o tabagismo pode ser um fator predisponente mais não 

determinante. Um outro fator importante a ser considerado é que em nossa amostra 

a grande maioria era de mulheres, o que pode alterar ou influenciar este resultado, 

podendo o hábito do tabagismo ser menos comum entre as mulheres.  

A partir do perfil demográfico da pesquisa as doenças sistêmicas mais 

comuns foram a hipertensão arterial (60,6%), o diabetes Mellitus (20,2%) e as 

alterações gastrointestinais (34,34%). Segundo Lopez et al (2002) a hipertensão é a 

condição médica mais frequentemente detectada, assim como ocorre no nosso 

levantamento, acometendo 60,6% dos indivíduos. Segundo Akpan & Morgan (2002) 

a diabetes é considerada como um fator sistêmico predisponente, a mesma 

encontra-se em terceiro lugar dentre as alterações sistêmicas mais comuns (20,2%) 

encontradas no nosso levantamento. A diabetes apresenta grande relação com a 

candidíase devido ao indivíduo se encontrar imunossuprimido na maioria das vezes, 

e assim manifestando a doença. Segundo Akpan & Morgan (2002) o diabetes é um 

achado comum em idosos, o que corresponde a grande parte da nossa amostra. A 

hipertensão também é comum em indivíduos acima dos 50 anos de idade. 

Do total dos 99 indivíduos avaliados, 61 (61,6%) tinham o diagnóstico clínico 

de candidíase e constituíram o grupo CC e 38 (38,4%) corresponderam ao grupo 

SCC. Essas alterações clínicas compatíveis clinicamente com candidíase ou não, 

foram baseadas na classificação proposta NEVILLE et al (2009). Segundo Farah et 

al (2010) a candidíase se manifesta a partir de várias formas clinicamente, a partir 

disso pode-se considerar como candidíase clinicamente os pacientes que 

apresentam alguma das características e classificações proposta por NEVILLE et al 

(2009).  

Desta forma foi feita a classificação dos pacientes com candidíase clinicamente e 

dos pacientes sem candidíase clinicamente, e esses foram analisados 

separadamente e intragrupo e pode-se verificar que a distribuição entre os grupos 

CC e SCC em relação ao sexo, houve o predomínio de mulheres (82% e 73,7%, 

respectivamente), também identificado no perfil demográfico da amostra no geral e 

na maioria dos estudos como no de Davies et al (2008).  
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Segundo Davies (2008), foi verificado que 13% apresentavam características 

clínicas e microbiológicas de candidíase, e 70% apenas alterações microbiológicas. 

Em contraste com o nosso estudo, o qual 61 (61,6%) apresentavam características 

clínicas sugestivas de candidíase.  Dessa forma, a grande maioria dos casos do 

nosso estudo apresentavam alterações clínicas, diferentemente do analisado por 

Davies et al (2008), enquanto que em 38 pacientes não foram observados aspectos 

clínicos que conduzissem a um diagnóstico clínico de candidíase. Talvez os critérios 

clínicos e a avaliação da mucosa oral no presente estudo tenham sido mais 

rigorosos levando a maior identificação de alterações clínicas. 

Os diagnósticos clínicos de candidíase se enquadravam na classificação 

proposta por Neville et al. (2009) e ARMSTRONG et al. 2016. Observamos que 61 

casos de candidíase clinicamente se enquandravam em lesões leucoplásicas e 

eritematosas. Dentre as lesões clinicamente evidenciadas 48 eram classificadas em 

candidíase eritematosa, que pode ser subclassificada de acordo com a localização e 

os aspectos clínicos da lesão, seguida pela forma pseudomembranosa, presente 

clinicamente em oito participantes, pela queilite angular, que é um subtipo da 

candidíase eritematosa, podendo não estar associada a candidíase, presente em 

cinco indivíduos, e por último a candidíase hiperplásica, lesão branca não 

destacável, presente em quatro dos 61 participantes. Porém a avaliação clínica 

muitas das vezes pode levar a um diagnóstico equivocado, devido a semelhança 

das alterações orais ocasionada pela candidíase com outras alterações como por 

exemplo a língua saburrosa, a estomatite protética e processos alérgicos 

ocasionado pelo material da prótese.   

As localizações mais comum das alterações clínicas encontradas no grupo CC 

foram a língua e o palato, com alterações presentes em 38 dos 61 participantes 

(62,3%). Nessas localizações as lesões mais comumente diagnosticadas foram as 

lesões eritematosas, que segundo NEVILLE et al (2009)  podem se dividir em: 

candidíase atrófica crônica, lesão vermelha, assintomática, mais comum em regiões 

que suporta prótese, nem sempre apresenta cândida associada e candidíase 

atrófica aguda, lesão vermelha, com queixa de ardência, mais comum na língua. Na 

análise realizada por Davies et al (2008) a classificação clínica seguida foi a 

proposta por Axell et al, e a maioria dos casos com candidíase clínica apresentava 

apenas a variante eritematosa, assim como a ocorrida em nosso estudo. Porém, 

Davies et al (2008) observou também as lesões pseudomembranosas e estas foram 
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em maior número (23- 52%) do que a encontrada em nosso estudo, seguida da 

estomatite protética (6 -11,8%) e da candidíase eritematosa aguda (5 – 9,8%).  

Segundo Davies et al (2008) as localizações mais comuns foram: mucosa jugal 

(25 – 48%), seguida pela língua em (23- 44%) e o palato duro (4- 8%) nos indivíduos 

com candidíase pseudomembranosa, em contrapartida os participantes com lesão 

eritematosa, classificada como, candidíase eritematosa aguda, foram língua (57%), 

mucosa jugal (29%) e palato duro (14%). Segundo nosso estudo as localizações 

mais comuns dos indivíduos com candidíase clinica foram o palato e a língua (38 - 

62,3%), diferentemente do estudo de Davies et al (2008), seguida pela comissura 

esquerda (7-11,5%), comissura direita (6 - 9,8%), rebordo alveolar inferior (6- 9,8%), 

rebordo alveolar superior (4- 6,5%), mucosa jugal lado esquerdo (4- 6,5%) e mucosa 

jugal lado direito (1-1,6%). Acredita-se que a discrepância dos achados possa estar 

associada ao fato de que a grande maioria dos participantes em nosso estudo serem 

de idosos e usuários de próteses.  

Ao analisar os indivíduos usuários de próteses superior (total e parcial), e não 

usuários de prótese superior (total e parcial) dentro do grupo CC, pode-se observar 

que os usuários de prótese superior apresentaram lesões em palato 33 (54%) e 

língua 26 (42,6%). Evidenciando segundo Scalercio et al  (2007) que usuários de 

próteses apresentam uma propensão para a presença de candidíase clinica.  

Enquanto que os indivíduos que não eram usuários de prótese superior, não 

apresentaram em sua grande maioria alterações clinicas compatíveis com 

candidíase, confirmando o que havia sido relatado anteriormente.  

A partir da análise desses resultados no presente estudo, observa-se a 

presença de candidíase clínica em grande parte dos usuários de próteses, sendo 

33/61 (54%) usuários de prótese total superior e 26/61(43%) usuários de prótese 

parcial inferior. Enquanto que, os indivíduos que não apresentavam candidíase 

clinicamente, em sua grande maioria não eram usuários de prótese superior 17/38 

(44,7%) e nem de prótese inferior 16/38 (42,1%). Segundo Akpan & Morgan (2002) 

acredita-se que dentre os fatores locais que predispõem a doença estão às 

próteses. A candidíase acomete mais de 65% da população idosa portadora de 

prótese superior, promovendo um microambiente que conduz ao crescimento da 

Candida spp., tanto pelo baixo teor de oxigênio, quanto pelo baixo teor de pH e pelo 

microambiente anaeróbico. Deste modo, ocorre uma ampliação da aderência da 

Candida spp. ao acrílico, com a redução do fluxo salivar na superfície da prótese. 
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Próteses mal adaptadas ou pobre higiene oral contribuem para a doença. Segundo 

Davies (2008) mais da metade dos indivíduos (57%) apresentavam algum tipo de 

prótese.  

Dentre os 99 indivíduos analisados 43 apresentaram candidíase clinicamente 

e citopatologicamente, apresentando concordância clínica e citopatológica na sua 

grande maioria, CC Ci. A grande maioria apresentava a candidíase atrófica crônica, 

uma vez que, apresentavam lesões eritematosas em palato e assintomáticas e 

candidíase atrófica aguda, com lesões eritematosas em dorso de língua, essas se 

apresentavam como áreas despapiladas. Em ambos, a confirmação diagnóstica foi 

realizada através do exame citopatológico. Assim como, os 28 indivíduos que não 

apresentavam características clínicas de candidíase e a citopatologia também foi 

negativa, apresentando correspondência clínica e citopatológica, SCC SCi. Esses 

foram avaliados e classificados clinicamente segundo NEVILLE et al (2009) e não 

foram evidenciadas alterações clínicas compatíveis com candidíase. Esses dados 

são relevantes, uma vez que, a grande maioria dos estudos, como Davies et al 

(2009) considera a cultura como padrão ouro para a confirmação da candidíase 

clínica, porém a cultura apresenta suas limitações, assim como qualquer exame 

laboratorial, pois não se pode afirmar se havia presença ou não de hifas no 

momento do raspado, tanto esporos, como hifas e pseudo hifas podem levar ao 

crecimento colônias do fungo nas culturas. Os esporos representam a forma de 

colonização e não da doença candidíase, sendo assim a cultura não teria como 

diferenciar através do seu resultado, caso houvesse apenas a presença de esporos 

no material coletado dos indivíduos, se estes tinham ou não candidíase. Assim, o 

diagnóstico positivo da cultura não pode garantir a presença da doença candidíase. 

A partir do nosso estudo, pode-se evidenciar a importância do exame citopatólogico 

para o diagnóstico de candidíase. Uma vez que o exame citopatológico possui 

critérios que permitem o diagnóstico da doença candidíase, além de ser rápido 

quanto a sua execução durante a coleta e de baixo custo.  

Houve também discordância entre a avaliação clínica e citopatológica, 

considerando os indivíduos com diagnóstico clínico de candidíase e exame 

citopatológico negativo, em 18 participantes foi realizada uma reavaliação clínica e 

citopatológica. Foi observado que em 15 dos 18 indivíduos que apresentavam 

lesões eritematosas em palato, semelhantes clinicamente as lesões de candidíase 

atrófica crônica, após a revisão citopatológica não apresentavam candidíase. Na 
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reavaliação clínica as lesões eritematosas foram então interpretadas como 

estomatite protética sem associação com candidíase. Assim como nos casos de 

Scalercio et al (2007) o qual havia a presença de indivíduos diagnosticados como 

candidíase clinica, mas que consistiam em estomatite protética sem associação com 

candidíase. Evidenciando que muitos pacientes que apresentam diagnóstico de 

estomatite protética como sendo uma manifestação da candidíase oral, porém, 

sabe-se que indivíduos que apresentam alterações eritematosas em áreas de 

próteses, podem não ter infecção fúngica associada. 

Dentre os 18 indivíduos, 3 apresentavam lesões eritematosas em língua, 

sendo classificados clinicamente como candidíase eritematosa aguda, porém após a 

reavaliação citopatológica não foi identificada candidíase no exame citopatológico. 

Na reavaliação clínica foi evidenciada atrofia das papilas filiformes, sendo 

considerado como diagnóstico língua atrófica, estes casos foram investigados 

quanto as possíveis causas associadas a língua atrófica que não a candidíase.  

Segundo Dias et al (2008) o exame citopatológico é um método inócuo, utilizado 

para a identificação de alterações, como as infecções fúngicas. O estudo atual 

evidencia a importância da citopatologia para o diagnóstico da candidíase. Pois, 

apenas a avaliação física da mucosa oral pode ocasionar um diagnóstico errôneo, 

podendo levar o indivíduo a um tratamento inadequado e desnecessário ou até 

mesmo ao não tratamento, podendo até ocasionar uma piora no quadro sistêmico. 

As áreas atróficas na língua podem ser ocasionadas por alterações vitamínicas e de 

ferro, ou até mesmo serem confundidas com a língua geográfica. 

Após a revisão clínica e citopatológica de um caso que havia sido 

diagnosticado como candidíase atrófica aguda, esse diagnóstico clínico foi excluído 

e realizado o diagnóstico definitivo de carcinoma de células escamosas. Segundo 

Bernstein & Miller (1978) a citopatologia é um potente instrumento para detectar 

precocemente lesões malignas, precursoras do câncer e algumas infecções como as 

fúngicas. Podendo assim, enfatizar e evidenciar a importância da citopatologia como 

instrumento de detecção de lesões precoces malignas. Como ocorre nas lesões 

eritroplásicas e leucoeritroplásicas que podem ser diagnosticadas de forma 

inadequada com candidíase. Sendo assim, o exame citopatológico é fundamental 

para o diagnóstico definitivo e adequado, uma vez que a conduta é diferente de uma 

lesão potencialmente maligna para uma infecção fúngica.  
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Dentre os 18 indivíduos diagnosticados com candidíase clinica, mas sem 

candidíase no exame citopatológico, foram observadas lesões leucoplásicas em 

língua e o diagnóstico clínico havia sido de candidíase pseudomembranosa. Porém, 

após o exame citopatológico revelou alterações compatíveis com o diagnóstico de 

líquen plano oral, após a reavaliação clínica pode-se confirmar as lesões 

leucoplásicas presentes em outras regiões da mucosa oral, evidenciando assim, a 

menor sensibilidade do exame físico em relação ao exame citopatológico. As 

pseudomembranas removidas durante o raspado destas lesões possivelmente 

representavam o biofilme presente na mucosa oral.   

Nos 10 casos discordantes em que não houve diagnóstico clínico de 

candidíase, mas houve diagnóstico citopatológico de candidíase (SCC Ci), também 

foi realizada uma reavaliação citopatológica e clínica. Em sete indivíduos a re-

avaliação da citopatologia foi positiva para candidíase. Na re-avaliação do dorso da 

língua desses pacientes foi evidenciada lesão eritematosa que não havia sido 

identificada durante a primeira avaliação da mucosa oral, e assim o diagnostico 

definitivo foi de candidíase eritematosa. Reforçando a importância do exame 

citopatológico em detrimento do exame físico intra-bucal, pois apenas através da 

avaliação física pode não ser possível obter um diagnóstico definitivo.  

 Em três casos SCC CI, não foram observadas lesões correspondentes ao 

diagnóstico clínico de candidíase, porém o exame citopatológico foi positivo. Após a 

re-avaliação clínica e citopatológica, permaneceram sem lesões compatíveis com o 

diagnóstico clínico de candidíase. Desta forma, a ausência de alterações na mucosa 

oral comprovou a existência da candidíase subclínica que é muito questionada com 

relação a sua existência, sendo evidenciada e comprovada no nosso estudo. 

Consideramos fundamental o exame físico intra-oral acompanhado do raspado para 

o exame citopatológico, principalmente em pacientes internados ou com 

comprometimento sistêmico grave, pois a ausência de alterações clínicas 

compatíveis com candidíase oral não significa ausência da doença, 

consequentemente podendo haver uma piora do estado de saúde do paciente.  

Em 81,1% dos casos o exame físico foi sensível em relação ao exame 

citopatológico, sendo assim a capacidade de o exame físico detectar as alterações 

foi significativo, evidenciando a sua capacidade de detectar a candidíase oral.  

A especificidade foi de 60,9%, que foi a capacidade de o exame físico não 

detectar a candidíase clinicamente, dessa forma, pode-se verificar uma resposta 
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positiva para a capacidade de não detectar alterações através do exame físico. Com 

isso, concluímos que o exame físico intra-oral é confiável para o diagnóstico da 

candidíase.  

O valor preditivo positivo foi de 70,5%, sendo a credibilidade para o exame 

físico alta e o valor preditivo negativo de 73,7%. Sendo assim, o exame físico intra-

oral com relação ao exame citopatológico apresenta grande concordância.  
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6 CONCLUSÃO 

Objetivo 1: Avaliar pacientes com lesões clínicas compatíveis com o 

diagnóstico de candidíase oral, mas com exame citopatológico que não confirme e 

pacientes com exame clínico oral não compatível com candidíase, mas com exame 

citopatológico com o diagnóstico de candidíase 

 

Que dentre os casos discordantes, clinicamente como candidíase e exame 

citopatológico negativo para candidíase, a maioria das lesões eritematosas no palato 

consistiram em lesões de estomatite protética sem a participação da Candida spp., 

assim como a maioria das lesões eritematosas em língua, na re-avaliação eram 

língua atrófica. Foi verificada a importância do exame citopatológico para o 

diagnóstico das lesões fúngicas, uma vez que através do exame físico apenas não 

foi possível obter o diagnóstico correto.  

Que dentre os pacientes que apresentaram diagnóstico falso positivo, 

aspectos clínicos da candidíase não identificados e exame citopatológico positivo 

para candidíase, após o resultado do exame citopatológico a nova avaliação física 

da mucosa oral permitiu a identificação dos aspectos clínicos de candidíase 

pseudomembranosa na língua e eritematosas em palato e língua. Graças ao 

resultado positivo citopatológico um exame físico mais criterioso foi realizado, 

identificando as áreas com alterações clínicas, as quais podem passar 

desapercebidas.  

A presença da candidíase subclínica, que mesmo após a nova avaliação 

física não foram identificados aspectos clínicos compatíveis de candidíase.  

 

Objetivo 2: Descrever o perfil demográfico e clínico da amostra 

A grande maioria dos indivíduos é de mulheres, com predomínio da cor 

branca, não tabagistas, não etilistas e a faixa etária mais comum entre 61 a 70 anos. 

As doenças sistêmicas mais comuns foram a hipertensão arterial, o diabetes e as 

alterações gastrointestinais  

O exame físico evidenciou alterações clínicas em 61,6% dos participantes, 

sendo a candidíase eritematosa a mais comum, seguida da pseudomembranosa. As 

localizações mais comuns das alterações clínicas são a língua e o palato, seguida 

das comissuras.  

A candidíase está presente clinicamente na maioria dos usuários de próteses. 



62 
 

 

 
Objetivo 3: Verificar se existe correlação entre os achados do exame clínico 

sugestivos de candidíase com os resultados dos exames citopatológico 

 

 Na maioria dos casos houve concordância entre o exame físico e o exame 

citopatológico, contudo os casos discordantes refletem a necessidade da utilização 

do exame citopatológico como parte da rotina estomatológica dos pacientes. É 

importante que se incorpore o exame citopatológico nos protocolos dos exames 

estomatológicos para um diagnóstico definitivo mais confiável. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE 1 – Termo de consentimento livre e esclarecido 

Título do Projeto: Avaliação da mucosa oral através dos exames clínico na 

identificação da candidíase. 

 

Pesquisadores Responsáveis: Arley Silva Junior e Nathália de Almeida Freire 

Instituição dos Pesquisadores Responsáveis: Universidade Federal Fluminense – 

UFF 

 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (21)2629-9128 - (21) 2629-9124 

- (21) 2629-9305.   

Nome__________________________________________________________ 

Idade:__________ anos    R.G.___________________________ 

 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa ―Avaliação 

da mucosa oral através do exame clínico na identificação da candidíase‖, de 

responsabilidade dos pesquisadores Arley Silva Junior e Nathália de Almeida Freire. 

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 recusa você não será 

penalizado(a) de forma alguma.  

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação 

deste projeto ou demais informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

1. O objetivo deste estudo é examinar a boca dos pacientes para verificar se possui 

alterações sugestivas de candidíase. 

2. No início da consulta será feito um questionário e preenchimento de ficha 

contendo informações para o atendimento do paciente. Após isso, será feito um 

exame clínico da boca com espelho odontológico e espátula de madeira. Este 

exame é indolor e não oferece qualquer risco ao paciente. 

mailto:etica@vm.uff.br
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3. Será realizada a documentação fotográfica do interior da boca, não sendo de 

forma alguma identificada a sua face. 

4. Também será realizado o exame intra-oral com uma câmera intra-oral que 

aumenta a imagem da boca em 28 vezes.  

5. Solicitamos que tenhamos acesso aos resultados dos exames citopatológico e de 

cultura, anexados aos seus prontuários médico e eletrônico. Estes exames são 

realizados rotineiramente nos pacientes atendidos no ambulatório de Diagnóstico 

Oral. 

6. A pesquisa não traz riscos inerentes aos procedimentos rotineiros de atendimento 

ao paciente, são exames indolores, não gerando nenhum prejuízo para os 

participantes envolvidos;  

7. Os participantes terão como benefícios o acompanhamento e tratamento 

estomatológico por profissionais especializados, sem custos, assim como um melhor 

conhecimento do seu estado de saúde oral e geral.  

8. Os resultados dessa pesquisa aumentarão a possibilidade de diagnóstico desta 

doença, trazendo benefícios para a sociedade, em geral. 

9. Caso seja confirmado o diagnóstico de candidíase você terá o tratamento indicado 

realizado e o seu acompanhamento garantido até que sua condição esteja 

controlada e tratada. Se necessário e indicado o acompanhamento será realizado 

pelo tempo que for necessário, com as consultas agendadas previamente. Seu 

tratamento e acompanhamento serão realizados no ambulatório de Diagnóstico Oral 

do HUAP/UFF, por profissionais experientes e estomatologistas. O protocolo de 

tratamento e acompanhamento da candidíase já é parte da rotina do ambulatório de 

Diagnóstico Oral. 

10. As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e 

asseguramos o sigilo sobre sua participação, somente serão divulgados em meios 

científicos dados diretamente relacionados aos objetivos da pesquisa. 

11. Você não arcará com nenhum gasto decorrente da sua participação. As 

consultas, exames, tratamentos serão totalmente gratuitos, não recebendo nenhuma 

cobrança com o que será realizado. Você não receberá qualquer espécie de 

reembolso ou gratificação devido à participação na pesquisa. 

12. Você terá o direito de retirar o consentimento a qualquer tempo, sem qualquer 

prejuízo da continuidade do acompanhamento/ tratamento usual.  

13. Você receberá uma cópia deste termo onde constam os contatos do 
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pesquisador, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora 

ou a qualquer momento. 

 

Eu,_____________________________________,RG_________________________

_____, declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do 

projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói,____ de ______________ de _________ 

 

_____________________________     ______________________________ 

Nome e assinatura do paciente            Testemunha 

 

_____________________________      ______________________________ 

Nome e assinatura do responsável por   Testemunha 

obter o consentimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




