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TOCANDO EM FRENTE 

Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe 

Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei 

E nada sei 

Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs 

É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir 

É preciso chuva para florir 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente 

Compreender a marcha e ir tocando em frente 

Como um velho boiadeiro levando a boiada 

Eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou 

Estrada eu sou 

Todo mundo ama um dia, todo mundo chora 

Um dia a gente chega, no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história 

E cada ser em si carrega o dom de ser capaz 

De ser feliz 

Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso porque já chorei demais 

Cada um de nós compõe a sua história 

E cada ser em si carrega o dom de ser capaz 

De ser feliz 
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RESUMO 

A Paracoccidioidomicose é uma doença granulomatosa crônica que induz uma 

resposta inflamatória e imune específica. A participação do óxido nítrico (NO), produto 

da enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS), como uma importante molécula 

fungicida contra o fungo Paracoccidioides brasiliensis tem sido demonstrada. Com o 

objetivo de melhor caracterizar as lesões bucais da Paracoccidioidomicose e 

esclarecer a dinâmica da resposta imune neste sítio inflamatório, propusemo-nos a 

identificar e quantificar as células iNOS+, CD45RO+, CD3+, CD8+, CD20+, CD68+ e 

mastócitos em 20 amostras de Paracoccidioidomicose bucal (forma crônica) e 8 

amostras de mucosa bucal clinicamente saudável (Controle) utilizando a técnica de 

imuno-histoquímica, por meio da imunoperoxidase. O número de fungos viáveis foi 

verificado em todas as amostras de Paracoccidioidomicose, e estas foram distribuídas 

em cinco grupos: 1 (1-50 fungos por mm2), 2 (51-100 fungos por mm2), 3 (101-200 

fungos por mm2), 4 (201-400 fungos por mm2) e 5 (401-800 fungos por mm2). Nossos 

resultados demonstraram leve imunomarcação para iNOS em todos os aglomerados 

de células epitelióides e células gigantes multinucleadas (CGMN), bem como  forte 

imunomarcação em escassas células mononucleares (MN) localizadas na periferia 

dos granulomas. Não foi observado significante aumento na proporção de células MN 

e CGMN iNOS+ nos grupos de Paracoccidioidomicose bucal quando comparados 

individualmente com o grupo Controle. Nossos resultados também demonstraram 

que, embora em baixo número, os polimorfonucleares neutrófilos (PMN) presentes 

nos granulomas e microabscessos são fortemente iNOS+. Adicionalmente, nosso 

estudo revelou similaridade no número de células CD4+ quando se considerava os 

grupos de amostras de Paracoccidioidomicose bucal com elevado número de fungos 

(grupos 4 e 5) e o grupo Controle. Nossos achados sugerem que a baixa expressão 

de iNOS por macrófagos e CGMN na Paracoccidioidomicose bucal e o pouco número 

de células CD4+ nas lesões com elevado número de fungos podem representar uma 

falha da ativação do sistema imune local, o que permitiu a multiplicação e 

disseminação do fungo e manutenção das lesões bucais ativas. 
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1 INTRODUÇÃO e SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA 

A Paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica causada pelo fungo 

Paracoccidioides brasiliensis (Pb), com alta incidência no Brasil5, 54, 124. Acomete 

principalmente os trabalhadores rurais do sexo masculino, na faixa etária entre 25 e 

67 anos5, 18, 54, 124, 125. 

 

 

1.1 O fungo Paracoccidioides brasiliensis 

O Pb é um fungo dimórfico que se propaga como levedura na 

temperatura corporal ou como micélio em baixas temperaturas. A forma miceliana e 

principalmente os conídios podem ser encontrados no solo, água ou plantas na 

temperatura ambiente e, provavelmente, são as formas infectantes116, 119. A parede 

celular do Pb é constituída por lipídeos, polissacarídeos e proteínas, que estão 

presentes em proporções variáveis na dependência da virulência da cepa116. Neste 

contexto, tem sido demonstrado in vitro que a magnitude da atividade antifúngica 

fagocitária varia de acordo com o fungo isolado36, 68. 

Os fatores que determinam o grau de virulência do Pb ainda não estão 

completamente estabelecidos, todavia foi demonstrada uma relação entre a maior 

virulência e a maior quantidade de um polissacarídeo, estruturado na forma α-1,3-

glucana116. Entretanto, uma glicoproteína de 43kDa (gp43) parece atuar como fator 

dominante de virulência do Pb, a qual induz a produção de anticorpos em pacientes 

portadores da doença e apresenta atividade proteolítica sobre o colágeno e elastina16, 

20, 87. Em adição, tem sido detectada a produção de enzimas proteolíticas em 

sobrenadante de cultura de Pb, que tem sido relacionada com a instalação e posterior 

disseminação do fungo no hospedeiro108. Em contrapartida, foi demonstrado que DNA 
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do Paracoccidioides brasiliensis apresenta um eficiente papel protetor em 

camundongos susceptíveis, e que esta proteção é mediada pela produção de IFN-γ123. 

A infecção do fungo no hospedeiro ocorre pela inalação de conídios ou 

fragmentos micelianos, que ganham as vias aéreas e chegam até bronquíolos 

terminais e alvéolos pulmonares. Nesse local, possivelmente ocorre a transformação 

do fungo para a forma de levedura, instalando-se a infecção25. Outra via de infecção, 

ainda motivo de controvérsias, seria a contaminação, em geral traumática, da pele ou 

mucosa111. 

No organismo, o Pb pode ser imediatamente eliminado por células do 

sistema imunológico ou então, persistir, multiplicar e disseminar por via linfática ou 

hematogênica para pele e mucosas, bem como para outros órgãos como linfonodos, 

supra-renal, baço, fígado, intestino, ossos e sistema nervoso4, 25. 

 

 

1.2 A Paracoccidioidomicose infecção e doença 

Após a infecção, não existem sinais ou sintomas imediatos da doença, 

todavia o hospedeiro desenvolve uma resposta imunológica específica contra 

antígenos do Pb que pode ser detectada em testes cutâneos de hipersensibilidade 

tardia, o que caracteriza a Paracoccidioidomicose infecção53, 101. Em áreas 

endêmicas, tem sido relatado que uma alta proporção de indivíduos assintomáticos 

pode apresentar testes cutâneos e/ou sorológicos positivos, ou seja, apresenta 

Paracoccidioidomicose subclínica26, 101, 109. 

A evolução e as conseqüências da infecção irão depender da interação 

de fatores relacionados ao fungo, como virulência e composição antigênica, e ao 

hospedeiro, como características genéticas e estado imunitário25, 106, 116. 
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A Paracoccidioidomicose doença apresenta duas formas clínicas, a 

forma aguda ou juvenil e a forma crônica ou adulta, as quais são classificadas de 

acordo com sua história natural e condições clínicas do paciente4, 25, 53. A forma aguda 

afeta jovens de ambos os sexos, progride rapidamente com disseminação linfática e 

hematogênica do fungo e geralmente envolve baço, fígado, linfonodos e medula 

óssea4, 53. Nesta forma clínica da doença, as lesões nas mucosas são pouco 

freqüentes e o acometimento pulmonar é raro54. A forma crônica é a mais freqüente, 

progride lentamente, afeta principalmente indivíduos adultos do sexo masculino com 

mais de 30 anos de idade e, na maior parte dos casos, tem início nos pulmões. Pode 

permanecer localizada (forma unifocal) ou sofrer disseminação para outros órgãos ou 

sistemas (forma multifocal) com comprometimento da boca e orofaringe4, 25, 53, 54. 

Na boca, a principal região afetada é a gengiva ou mucosa do processo 

alveolar; em seguida mucosa do palato e lábios5, 18, 124, 125. A orofaringe, língua e 

soalho são regiões afetadas pela Paracoccidioidomicose principalmente quando os 

pacientes apresentam lesões múltiplas5, 124. Estudos epidemiológicos relatam que a 

Paracoccidioidomicose bucal predomina em homens em relação às mulheres com 

uma proporção de 3:1, e freqüentemente brancos; a média de idade é de 40 anos e 

há predomínio da forma crônica da doença5, 18, 124. 

 

 

1.3 Os tipos celulares envolvidos na Paracoccidioidomicose 

O Pb induz uma reação inflamatória granulomatosa com predomínio de 

fagócitos mononucleares e suas células derivadas, células epitelióides e células 

gigantes multinucleadas (CGMN), além de linfócitos, plasmócitos, eosinófilos e 

neutrófilos4, 31, 99. Em estudo experimental, utilizando ratos infectados pelo Pb, 

observou-se um predomínio de neutrófilos e macrófagos, e os fungos estavam 
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associados a estas células, no interior de macrófagos e presentes na matriz 

extracelular32. 

Indiscutivelmente, na Paracoccidioidomicose, os macrófagos estão em 

maior número4, 99 e representam, diretamente, a principal célula de defesa contra o 

fungo Paracoccidioides brasiliensis29, 57. Sua adequada ativação é fundamental para a 

morte do fungo e efetiva apresentação antigênica6, 28-30, 94. Recentemente, tem sido 

demonstrado que macrófagos provenientes do lavado broncoalveolar de pacientes 

com Paracoccidioidomicose se encontravam ativados in vivo, apresentando atividade 

fungicida e produção de peróxido de hidrogênio. Todavia, neste estudo, verificou-se 

que a eficácia da atividade fungicida destes macrófagos contra o Pb in vitro depende 

da ativação destas células por TNF-α e IFN-γ37. 

 Com relação aos linfócitos, MOSCARDI-BACCHI et al.93, em 1989, 

demonstraram que, no granuloma paracoccidióidico, os linfócitos T (CD3+) localizam-

se na periferia dos granulomas e alguns poucos permeiam os aglomerados de 

macrófagos e suas células derivadas. Estes autores verificaram que a maioria dos 

linfócitos T expressa o fenótipo auxiliar (CD4+) com poucas células 

supressoras/citotóxicas (CD8+). No entanto, considerando as populações de linfócitos 

sangüíneos de pacientes com Paracoccidioidomicose, BAVA et al.13, em 1991, 

revelaram uma deficiência de linfócitos CD4+ e de linfócitos CD8+, e índices normais 

de linfócitos B. Neste contexto, também utilizando amostras sangüíneas de pacientes 

com Paracoccidioidomicose na forma aguda e crônica, MOTA et al.95, 96, em 1985 e 

1988, constataram uma supressão de linfócitos T CD4+ em ambas as formas da 

doença, enquanto que os pacientes com a forma aguda apresentaram um alto índice 

de linfócitos T CD8+ e de linfócitos B (CD19+). Em contraste, CANO et al.40, em 1995, 

demonstraram que a depleção de linfócitos T CD8+, na Paracoccidioidomicose 
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murina, induziu doença mais grave e/ou disseminada em animais resistentes e 

susceptíveis. 

Em lesões bucais da Paracoccidioidomicose (forma crônica), 

ALCÂNTARA4, em 2002, demonstrou que lesões granulomatosas, bem ou mal 

organizadas, eram compostas predominantemente por células epitelióides; entre as 

células acessórias, observaram a presença de neutrófilos, eosinófilos, plasmócitos, 

linfócitos B (CD20+), linfócitos T (CD3+), linfócitos T citotóxicos/supressores (CD8+) e 

células natural killer (NK), localizadas predominantemente no halo perigranuloma. 

Considerando a população linfocitária, estes autores constataram predominância dos 

linfócitos T CD3+, seguidos pelos linfócitos T CD8+, pelas células NK e linfócitos 

CD20+ (representando, respectivamente, 62.0%, 33.2%, 12.0% e 5.4% da população 

linfocitária). Em adição, NEWORAL et al.99, em 2003, também demonstraram um 

predomínio de macrófagos, células epitelióides e CGMN CD68+, todavia observaram 

porcentagens similares entre ambas as populações de linfócitos CD8+ e CD4+ em 

todos os espécimes examinados de Paracoccidioidomicose bucal (forma 

adulta/crônica).  

Apesar da imunidade mediada por células ser a principal responsável 

pela resistência ao Pb, estudos têm demonstrado que os polimorfonucleares 

neutrófilos (PMNs) podem desempenhar um importante papel no controle da infecção 

pelo Pb67, 68, 80, 81. PMNs de camundongos susceptíveis a este fungo apresentam baixa 

atividade fungicida, em contraste aos camundongos resistentes85. Experimentos in 

vitro demonstram que o IFN-γ, o fator estimulador de colônia de macrófagos e 

granulócitos (GM-CSF) e a IL-1β aumentam a atividade fungicida dos PMNs ao Pb, 

reforçando o papel destas células na resposta de defesa contra a infecção69. 

Assim como os PMNs, há evidências de que as células NK participam 

da imunidade inata contra o Pb60, 104. JIMENEZ e MURPHY60, em 1984, relataram que 
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células NK murinas eram capazes de limitar o crescimento in vitro do Pb. Em adição, 

PERAÇOLI et al.104, em 1991, observaram um número aumentado de células NK 

(CD16) circulantes e diminuição de sua atividade citotóxica em pacientes com as 

formas aguda e crônica da Paracoccidioidomicose e, em 1995105, utilizando modelo 

experimental, verificaram importante atividade citotóxica destas células nos períodos 

iniciais da infecção e diminuição desta atividade nos períodos finais, sugerindo um 

papel defensivo dessas células contra o fungo nas fases precoces da infecção106. 

Todavia, MOTA et al.96, em 1988, estudando as subpopulações de células 

mononucleares do sangue periférico de pacientes com as formas aguda e crônica da 

Paracoccidioidomicose e de indivíduos saudáveis, verificaram um aumento 

quantitativo de células NK (CD11b) em ambas as formas clínicas da doença. 

Outras células inflamatórias podem estar presentes no sítio inflamatório 

das lesões bucais da Paracoccidioidomicose e podem contribuir com eventos 

imunorregulatórios, entre estas células destacamos os mastócitos. Os mastócitos são 

células residentes do tecido conjuntivo que aumentam numericamente em processos 

inflamatórios crônicos da cavidade bucal12, 110. Apesar de nunca antes demonstradas 

a presença e a possível participação dos mastócitos na Paracoccidioidomicose, estas 

células desempenham papel significativo nas reações de hipersensibilidade e em 

fenômenos inflamatórios e imunorregulatórios88. A migração de células T para locais 

de inflamação, assim como a ativação destas células, são reguladas por citocinas, 

mediadores e interações célula-célula. Nesse contexto, os mastócitos podem ser 

importantes tanto pelo contato direto célula-célula quanto pela liberação de 

mediadores e citocinas82, 134. Estudos recentes em ratos têm demonstrado que os 

mastócitos são capazes de estimular a proliferação de células T e a produção de IFN-

γ por estas células, tanto in vitro quanto in vivo120, 130, 132. 
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Está bem estabelecido que o Pb induz a formação de granulomas que 

se desenvolvem sob o controle imunológico e podem ser denominados de granulomas 

de hipersensibilidade ou imunes27, 79. O granuloma paracoccidióidico é também 

considerado, com relação à cinética dos fagócitos mononucleares que o constituem, 

como granuloma de alta renovação celular, significando a alta e constante morte e 

substituição dos macrófagos27. 

A estruturação da reação granulomatosa na Paracoccidioidomicose 

parece apresentar dois padrões. Na Paracoccidioidomicose menos severa, 

demonstra-se imunidade celular preservada e a formação de granulomas 

organizados, compactos e associados com um menor número de fungos. Em 

contraste, na forma severa e aguda da doença, observam-se comprometimento 

imunológico e a formação de granulomas desorganizados com grande quantidade de 

fungos16, 25, 27, 35, 95. Em concordância, camundongos geneticamente deficientes de 

IFN-γ ou do receptor de TNF-α, infectados pelo Paracoccidioides brasiliensis, 

apresentam uma elevada quantidade de leveduras comparativamente aos animais 

controle e apresentam um infiltrado inflamatório, com ausência de granulomas ou com 

incipientes formações granulomatosas, composto por escassas células 

mononucleares, epitelióides e células gigantes multinucleadas121. 

 

 

1.4 O papel da resposta imunológica e de seus mediadores na patogênese da 

Paracoccidioidomicose 

Vários estudos têm sido realizados na tentativa de elucidar o 

mecanismo de imunidade na Paracoccidioidomicose e, conseqüentemente, as 

possíveis causas da disseminação do Pb para outros órgãos e tecidos. Com estes 

objetivos, alguns investigadores têm verificado que pacientes com lesões da 
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Paracoccidioidomicose possuem uma falha na resposta imune celular, sugerindo que 

este seria o principal mecanismo de defesa contra o fungo Pb, em detrimento da 

resposta imune humoral6, 8, 16, 17, 32, 41, 42, 61, 86, 95, 101, 109, 112, 121. 

Na resposta imune celular, as células T helper (CD4+) tipo 1 (Th1) 

sintetizam interleucina 2 (IL-2), interferon gama (IFN-γ) e fator de necrose tumoral 

beta (TNF-β) que agem na ativação de células T citotóxicas (CD8+), células NK e 

macrófagos (CD68+) que, por sua vez, através de um mecanismo de feed-back 

positivo, estimulam a proliferação e diferenciação de células Th11. Por outro lado, na 

resposta imune humoral, as células T helper (CD4+) tipo 2 (Th2) sintetizam IL-4, IL-5, 

IL-6, IL-9, IL-10 e IL-13 que atuam na supressão da ativação de macrófagos, 

estimulam a proliferação de linfócitos B (CD20+) e de células Th2, a diferenciação de 

plasmócitos (CD20+) e a produção de imunoglobulinas (principalmente IgG e IgE)1.  

Em adição, vários estudos têm demonstrado um terceiro subtipo de 

célula T (CD4+) denominada de T regulatória (Treg) ou supressora, identificada como 

CD4+CD25+ por expressar altos níveis do receptor da IL-2 (CD25). As Treg inibem a 

ativação e proliferação de células T através do contato direto com as células 

apresentadoras de antígeno (APCs) e com outras células T, e através da secreção de 

altos níveis de citocinas imunossupressoras tais como o fator transformador do 

crescimento beta (TGF-β) (célula T helper 3-Th3) e IL-10 (célula T regulatória 1-Tr1)2, 

10, 21, 115, 117. 

Em uma variedade de doenças infecciosas, o padrão de resposta Th1 

está relacionado à proteção e o Th2 à susceptibilidade64. Na Leishmaniose induzida 

experimentalmente em camundongos, o IFN-γ promove ativação de macrófagos e 

conseqüentemente destruição do parasita73, 75. Quando os animais são tratados com 

anticorpos anti-IFN-γ, ocorre aumento da produção de IL-4, predomínio de anticorpos 

e baixa ativação de macrófagos, resultando em infecção disseminada75. 
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Estudos experimentais utilizando camundongos atímicos revelam que 

tais animais não controlam a disseminação do Pb, fortalecendo assim a hipótese de 

que a imunidade mediada por células é um importante mecanismo de defesa do 

hospedeiro contra a infecção por este fungo, como ocorre com outras doenças 

infecciosas32, 89. Em adição, outro estudo revela que camundongos resistentes à 

infecção pelo Pb possuem uma resposta imune com predominância de células T 

helper tipo 1 (Th1), com elevada secreção de IFN-γ e IL-2, e a susceptibilidade está 

associada com baixos níveis destas citocinas41, 62. CALICH & KASHINO35 em 1998 

sugeriram que, no modelo experimental murino da Paracoccidioidomicose, a 

resistência à infecção está associada à produção inicial de altos níveis de TNF-α e 

IFN-γ acompanhada de secreção persistente de IL-2 e IFN-γ, enquanto que 

susceptibilidade, levando à doença progressiva, caracteriza-se por secreção inicial de 

baixos níveis de TNF-α e IFN-γ seguida da produção de IL-5, IL-10 e TGF-β. Desta 

maneira, a ativação celular com antígenos do Pb resulta na liberação de citocinas 

específicas, as quais desempenham um papel fundamental na modulação da resposta 

celular, com conseqüente regulação da replicação do fungo e controle de sua 

disseminação35, 41, 62, 121, 122. 

Outros estudos também têm demonstrado que tanto o padrão Th1 

como o Th2 parecem estar envolvidos na formação e modulação da resposta 

granulomatosa da Paracoccidioidomicose39, 107. A mistura de citocinas, de ambos os 

padrões de resposta, foi também observada por CAMPANELLI39, em 1998, em 

modelo experimental da Paracoccidioidomicose, todavia demonstrou-se predomínio 

da expressão de IFN-γ na fase inicial e de IL-4 na fase tardia da infecção. 

Recentemente, PERAÇOLI et al.107, 2003, verificaram que monócitos do sangue 

periférico de pacientes portadores da Paracoccidioidomicose, na sua forma ativa, 

produzem altos níveis tanto de citocinas inflamatórias (TNF-α, IL-1, IL-6 e IL-8) como 
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anti-inflamatórias (IL-10 e TGF-β), em relação a monócitos de indivíduos saudáveis. 

Sendo assim, o predomínio de uma ou outra citocina no sítio da infecção pode 

determinar a instalação e a evolução da doença. 

Adicionalmente, tem sido demonstrado que animais geneticamente 

deficientes de IFN-γ (GOK), infectados pelo Pb, apresentam baixa expressão das 

quimiocinas IP-10, Mig e RANTES, responsáveis pelo recrutamento de linfócitos Th1 

e macrófagos122. Assim, o padrão de resposta Th1/Th2 ou a 

resistência/susceptibilidade ao Pb podem estar associados à modulação de 

quimiocinas no sítio inflamatório das lesões122. 

Na Paracoccidioidomicose, em humanos, tem sido confirmada esta 

importante relação entre supressão da resposta imune celular e a presença de lesões 

da Paracoccidioidomicose16, 61, 95. Alguns autores observaram o predomínio da 

resposta imune Th2 sobre a resposta Th117, 78, 101, com produção de IL-4, IL-10 e IL-5 

e elevados níveis de IgG4, IgA e IgE em pacientes com Paracoccidioidomicose17, 78, 

101. Estes mediadores associados a baixos níveis de IFN-γ foram correlacionados com 

a mais severa forma da doença101. Tem sido demonstrado que, na 

Paracoccidioidomicose, os pacientes não apresentam deficiência na produção de 

anticorpos, observando-se alta produção destes principalmente nas formas mais 

severa da doença78, 95. Em contraste, indivíduos saudáveis que vivem em áreas 

endêmicas, com positividade para o teste cutâneo da paracoccidiodina, demonstram 

típico padrão Th1, com altos níveis de IFN-γ, TNF-α e IL-2, e baixos níveis de IL-4, IL-

5 e IL-10101. Provavelmente, estes indivíduos desenvolveram uma resposta 

imunológica eficiente capaz de prevenir o início e a disseminação da doença.  

Em adição, tem sido evidenciada a presença de alta expressão de 

citocinas immunossupressoras (IL-10 e TGF-β) pelas células de linfonodos de 

pacientes portadores da forma mais severa, ou seja, Paracoccidioidomicose juvenil99, 
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bem como por células mononucleares do sangue periférico de pacientes com a forma 

juvenil e crônica17, 38, 101, 107. Ainda, foram relatados altos níveis de IL-10 no soro de 

pacientes com a forma crônica/adulta da doença51. Adicionalmente, tem sido descrita 

a produção de expressivos níveis de IL-10 e TGF-β, por linfócitos e macrófagos 

respectivamente, de camundongos susceptíveis ao Pb35.  

 

1.5 O óxido nítrico na resposta imune das doenças infecciosas  

Uma efetiva resposta mediada por células T e conseqüente eliminação 

do fungo Paracoccidioides brasiliensis depende do macrófago e de sua adequada 

ativação17, 29, 30, 57, 58, 61, 74. Recentes publicações têm sugerido que IFN-γ e TNF-α 

controlam a infecção e replicação do Pb por estimular a formação de granuloma e 

produção de óxido nítrico (NO) pelos macrófagos22, 57, 98, 121. O NO constitui um radical 

livre sintetizado na presença de O2 a partir do aminoácido L-arginina, que é convertido 

em L-citrulina e NO por um grupo de isoenzimas, coletivamente chamadas de NO 

sintases (NOS). As NOS existem como três isoformas diferentes, denominadas NOS 

endotelial (eNOS), NOS neuronal (bNOS) e NOS induzível (iNOS)92. O NO é 

produzido, por células inflamatórias, em resposta a estímulos como os 

Lipopolissacarídeos (LPS), fragmentos antigênicos de fungos como o Pb e citocinas 

inflamatórias e/ou imunorreguladoras como IL-1, TNF-α, TNF-β, IFN-γ43, 47, 57-59, 74, 91. O 

NO pode reagir com moléculas de oxigênio ou com outras biomoléculas, originando 

compostos citotóxicos como o peroxinitrito (ONOO-), o qual tem sido considerado 

mais tóxico do que seu precursor NO66. 

A síntese de NO tem sido observada em macrófagos72, 74 e células 

gigantes multinucleadas99 bem como em outras células como neutrófilos11, 50, 128, 

linfócitos T helper129, fibroblastos63, células epiteliais7, osteoclastos, osteoblastos52, 

condrócitos19, células de Langerhans114, células endoteliais70, 113, eosinófilos100 e em 
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mastócitos65, podendo ter vários efeitos dependendo do tipo de célula que produz, do 

sítio de liberação e da concentração produzida91, 92. Até o presente momento, frente à 

indução por componentes antigênicos do Pb, foi observada a expressão de iNOS/NO 

em células mononucleares de sangue periférico de pacientes com a doença47, 83, em 

macrófagos murinos57, 98 e em macrófagos humanos99. Adicionalmente, tem sido 

evidenciada intensa expressão de iNOS em células epitelióides e células gigantes 

multinucleadas de granulomas causados por Mycobacterium tuberculosis, 

Cryptococcus neoformans e Leishmania49. 

O NO apresenta importante função na resposta de defesa, podendo 

atuar como molécula citotóxica frente a fungos, bactérias, protozoários, bem como 

células tumorais e células próximas do sítio de produção91. Na Paracoccidioidomicose 

humana e experimental, o NO parece inibir a transformação do Pb na forma de 

conídios para levedura, todavia uma imunossupressão secundária tem sido descrita22, 

57, 98. A iNOS, responsável pela síntese de NO, é expressa durante ativação de 

macrófagos por TNF-α e IFN-γ55-57, 74, 76, 90, 97, 103. Em contrapartida, as citocinas IL-10, 

IL-4 e TGF-β inibem a expressão de iNOS e conseqüente produção de NO por 

macrófagos in vitro44, 55, 56, 90, 97, 103. 

Estudos in vitro têm demonstrado uma direta correlação entre produção 

de NO e a atividade microbicida dos macrófagos na presença de microorganismos 

intracelulares tais como Leishmania major, Mycobacterium bovis e Trypanosoma 

cruzi9, 56, 58. Na Paracoccidioidomicose, a função do NO ainda não está esclarecida, 

podendo estar envolvida tanto em fenômenos benéficos como com a morte do 

fungo23, 57 e ainda em fenômenos de supressão da resposta imune celular22, 98, 121. 

O NO apresenta importante papel imunorregulador, sendo produzido 

pelas e atuando sobre as principais células do sistema imune como macrófagos e 

linfócitos T121, 129, 133. A produção de NO por células T helper e sua participação na 



Introdução e Síntese Bibliográfica 

 

13 

modulação da resposta imune celular permanecem controvertidas. Estudo in vitro 

demonstrou produção de NO por células Th1, mas não por células Th2; além disso, o 

NO inibiu a secreção de IL-2 e IFN-γ por células Th1 e não causou nenhum efeito na 

produção de IL-4 por células Th2129. De acordo com TAYLOR-ROBINSON et al.129 

(1994), o NO produzido por células Th1 participa de um mecanismo de feed-back 

negativo inibindo a produção de IL-2 e IFN-γ, prevenindo, assim, a proliferação de 

células Th1, de células CD8+ e de macrófagos; adicionalmente, as células Th2 

proliferam na presença da citocina IL-4, cuja produção não foi afetada por NO. De 

acordo com estes achados, as células Th1 e Th2 podem ser distinguidas por 

diferentes padrões de citocinas produzidas e diferente susceptibilidade ao NO.  

O NO também contribui para a supressão da resposta imune graças à 

inibição da expressão pelos macrófagos de molécula classe II do complexo maior de 

histocompatibilidade (MHC), prejudicando a apresentação antigênica23, 118. 

 

 

1.6 Fenômenos imunopatológicos na Paracoccidioidomicose Bucal 

Poucos trabalhos publicados têm avaliado os sítios inflamatórios das 

lesões disseminadas da Paracoccidioidomicose, tal como a mucosa bucal. Em 1989, 

MOSCARDI-BACCHI et al.93 avaliaram os subtipos de linfócitos T em seis lesões 

bucais da Paracoccidioidomicose, demonstrando que a maioria dos linfócitos T 

expressa o fenótipo auxiliar com poucas células supressoras/citotóxicas. Em 

contrapartida, estes autores demonstraram um alto número de células supressoras e 

um baixo número de células T helper no sangue destes pacientes com 

Paracoccidioidomicose bucal. Sendo assim, discutiu-se neste estudo que o infiltrado 

inflamatório da lesão pode não refletir o subtipo celular sangüíneo ou periférico.  
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Recentemente, NEWORAL et al.99, 2003, avaliaram a presença e 

localização de TNF-α, TGF-β, IL-10 e iNOS em oito amostras da forma crônica da 

Paracoccidiodomicose bucal, e em linfonodos de pacientes com a forma aguda da 

doença. Neste estudo, os autores observaram uma pequena expressão de TNF-α e 

iNOS em ambos os grupos estudados, e uma alta expressão de TGF-β e IL-10 nas 

amostras de linfonodos. Neste contexto, os autores sugerem que a alta expressão de 

citocinas anti-inflamatórias, como IL-10 e TGF-β, pode contribuir para a mais severa 

forma da doença. Adicionalmente, a baixa expressão de iNOS, importante fungicida, 

pode ter contribuído para a replicação e disseminação do fungo em ambas as formas 

da doença. 

Em função dos escassos trabalhos, parece-nos de extrema importância 

uma caracterização mais precisa dos tipos e subtipos celulares que predominam nas 

lesões disseminadas bucais de Paracoccidioidomicose, priorizando uma análise 

quantitativa e comparativa com o tecido bucal normal. No presente estudo, 

analisamos vinte amostras, enfocando a marcação macrofágica, de mastócitos, de 

subtipos linfocíticos, ativados ou não, bem como a expressão de iNOS e a relação 

com a quantidade de fungos nas amostras, ainda não demonstrado na literatura 

tratando-se especificamente de lesões bucais. 
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2 PROPOSIÇÃO 

No presente estudo, objetivamos identificar e quantificar a presença de 

linfócitos T (CD3+), de linfócitos T citotóxicos (CD8+), de linfócitos T auxiliares/helper 

(CD4+), de linfócitos T ativados (CD45RO+), de linfócitos B (CD20+), de macrófagos 

(CD68+), de mastócitos (células positivas à triptase de mastócito), e de células iNOS+ 

em lesões bucais da Paracoccidioidomicose, por meio de imuno-histoquímica. Em 

adição, objetivamos correlacionar a quantidade de fungos, com a expressão da iNOS 

e o número dos tipos e subtipos celulares descritos acima. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Obtenção, seleção e caracterização da amostragem 

O material utilizado para este estudo foi selecionado dos arquivos do 

laboratório de Anatomia Patológica do Departamento de Estomatologia -Área de 

Patologia- da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo e 

dos arquivos do Instituto de Anatomia Patológica de Bauru (ANATOM), 

correspondente aos serviços de anatomia-patológica dos Hospitais de Base, 

Beneficência Portuguesa e Unimed. Foi selecionado o maior número possível de 

amostras de Paracoccidioidomicose bucal; desta seleção foram considerados apenas 

os casos com o diagnóstico clínico da forma crônica/adulta da doença. Utilizaram-se 

como controle amostras de mucosa bucal clinicamente saudável, as quais foram 

também selecionadas dos arquivos dos Serviços descritos acima e eram geralmente 

provenientes de plastia gengival após exodontia de terceiros molares ou pré-molares 

por indicação ortodôntica ou ainda de mucosa bucal livre de uma patologia associada 

(margens cirúrgicas). Os espécimes correspondentes estão incluídos em blocos de 

parafina. Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Faculdade 

de Odontologia de Bauru-USP (Anexo 1). 

Apenas foram consideradas as amostras referentes a biópsias iniciais, 

realizadas para fins diagnósticos e, desta forma, antes do início de qualquer 

tratamento. Assim, foram excluídos os casos que já haviam iniciado algum tipo de 

tratamento e aqueles com história de imunossupressão. 

Foram colhidas e/ou confirmadas, através dos prontuários ou a partir 

dos profissionais responsáveis, todas as informações necessárias para a 

caracterização clínica dos casos de Paracoccidioidomicose bucal selecionados, como 

idade, gênero, raça, tempo de evolução da doença, comprometimento pulmonar, 

presença de lesões em outros órgãos e localização das lesões bucais. 
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3.2 Técnicas Empregadas 

3.2.1 Técnica de Rotina (Hematoxilina e Eosina) e Coloração pelo método de 

Grocott 

O material selecionado incluído em parafina foi seccionado em 

micrótomo (Leica RM2165), obtendo-se de cada bloco cortes consecutivos de 5µm, 

que foram colocados sobre lâminas histológicas e corados pelos métodos da 

Hematoxilina-Eosina (HE) e de Grocott. 

 

3.2.2 Técnica Imuno-histoquímica  

Ao obter os cortes seriados, descritos anteriormente, alguns foram 

seccionados em 3µm e estendidos sobre lâminas de vidro silanizadas (DAKO, S3003, 

Glostrup-Denmark) e submetidos à técnica imuno-histoquímica por meio de 

Imunoperoxidase (streptavidina) para a identificação das moléculas CD45RO, CD3, 

CD8, CD20, CD68, iNOS e triptase de mastócito-positivas. Inicialmente, os cortes 

sobre as lâminas foram desparafinizados e hidratados por meio de: 1- xilol, 3 vezes, 5 

minutos cada vez; 2- álcool absoluto, 3 vezes, 5 minutos cada vez; 3- álcool etílico 

95% 1 vez, 2 minutos; 4- solução salina tamponada (PBS), Ph=7.2- 5 minutos. Em 

seguida, as lâminas foram incubadas em peróxido de hidrogênio (Merck) a 3% em 

PBS, por 40 minutos, para o bloqueio da peroxidase endógena. Após lavagens (no 

mínimo 3) com PBS, as lâminas foram mergulhadas em tampão citrato, pH=6.0 

(SIGMA, P4809, Saint Louis – USA) aquecido a uma temperatura de 95oC, com 

auxílio de Steammer Cuisine 700 HL-SPEED (T-FAL), para exposição dos seguintes 

antígenos: CD45RO, CD3, CD8, CD68 e iNOS, por 20 minutos. A exposição 

antigênica da proteína CD20 foi realizada utilizando Tripsina a 5% em PBS. 

Baseando-se em experiência prévia, não foi realizada exposição antigênica da triptase 

de mastócito.  
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Após serem lavadas com PBS, as lâminas foram incubadas com soro 

de leite a 3% em água destilada (leite desnatado Molico) por 20 minutos, a fim de se 

obter o bloqueio das ligações protéicas inespecíficas. Em seguida, as lâminas foram 

secas e incubadas com os anticorpos primários, por 18 horas e mantidas na 

temperatura de 4oC. Os anticorpos que foram utilizados e suas respectivas diluições 

estão especificados na Tabela 1. Todas as diluições foram realizadas utilizando PBS 

associado a soro albumina bovina (PBS-BSA) a 1%. Após o período de 18 horas, 

realizaram-se as lavagens consecutivas e posteriormente a incubação com os 

anticorpos biotinilados anti-IgG de coelho/camundongo/cabra por 30 minutos, à 

temperatura de 22 a 25 0C, seguido pela incubação da streptoavidina marcada com 

peroxidase por 30 minutos, à temperatura ambiente (kit DAKO LSAB+, Peroxidase- 

Universal- K0690). 

Posteriormente às lavagens consecutivas com PBS-BSA a 1%, 

procedeu-se à revelação da reação utilizando o substrato filtrado 3.3’-

Diaminobenzidina (DAB) (SIGMA-Fast-4293), apresentado na forma de pastilhas de 

DAB e de peróxido de hidrogênio, que, diluídas em 5 ml de PBS, resultaram em 0,7 

mg/ml de DAB e 0,2 mg/ml de H2O2. A revelação foi feita, por 20 a 30 minutos, à 

temperatura ambiente e protegida da luz. A reação foi interrompida com água 

destilada e as lâminas contra-coradas com hematoxilina de Mayer, por 5 minutos, à 

temperatura ambiente. Após serem lavadas com água destilada por duas vezes, as 

lâminas foram desidratadas com álcoois (95 e 100 GL), passadas em xilol (3 vezes) e 

montadas com  solução de resina não aquosa (Entellan-Mikroskopie-Merck).  

Os controles negativos das reações foram realizados através da 

substituição dos anticorpos primários por PBS-BSA 1%, bem como por soro normal de 

coelho (DAKO, X0903-1, Glostrup-Denmark) ou de camundongo (DAKO, X0910-1, 

Glostrup-Denmark), descartando assim possíveis falsos positivos.  
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A eficácia dos anticorpos foi comprovada em amostras de doença 

granulomatosa periapical. 

 

TABELA 1: Anticorpos primários, e seus respectivos diluições, clones, códigos e 

fabricantes utilizados nas amostras de Paracoccidioidomicose bucal e de 

mucosa bucal clinicamente saudável 

Anticorpos Diluição Clone Código Fabricante 

Policlonais de coelho anticélula T 

humana, CD3 

1:60 U0026 A0452 DAKO 

(Glostrup-

Denmark) 

Monoclonais de camundongo  

anticélula T humana, CD8 

1:500 C8/144B M7103 DAKO 

(Glostrup-

Denmark) 

Monoclonais de camundongo 

anticélula T humana, CD45RO 

1:500 UCHL1 M0742 DAKO 

(Glostrup-

Denmark) 

Monoclonais de camundongo  

anticélula B humana, CD20 

1:80 L26 M0755 DAKO 

(Glostrup-

Denmark) 

Monoclonais de camundongo anti-

macrófago humano, CD68 

1:200 PG-M1 M0876 DAKO 

(Glostrup-

Denmark) 

Monoclonais de camundongo anti-

triptase de mastócito humano  

1:2000 AA1 M7052 DAKO 

(Glostrup-

Denmark) 

Policlonais de coelho anti-iNOS 

humano 

1:500 G099 SC-651 Santa Cruz 

Biotechnology, 

(Califórnia-

USA) 

 

3.3 Análise dos Resultados 

3.3.1 Análise subjetiva geral 
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As lâminas submetidas à coloração de rotina (HE) foram avaliadas, 

com auxílio de um microscópico (CARL ZEISS-AXIOLAB, Germany), quanto a 

alterações do epitélio da mucosa de revestimento, a presença de microabscesso, a 

morfologia (organização) e distribuição dos granulomas e as características gerais do 

infiltrado inflamatório. 

 

3.3.2 Análise subjetiva e quantitativa do fungo Paracoccidioides brasiliensis 

Nos cortes corados pelo método de Grocott, foi realizada uma 

avaliação da viabilidade das leveduras (caracterizada pela manutenção da estrutura 

morfológica), da distribuição e localização dos fungos, bem como foi realizada a 

contagem dos fungos viáveis em todas as amostras selecionadas.  

Para esta contagem, utilizamos um microscópico binocular AXIOLAB-

ZEISS associado a ocular com retículo de integração quadrado em forma de rede 

(CARL ZEISS-4740680000000-Netzmikrometer 12,5x). Foram selecionados 20 

campos consecutivos no sítio inflamatório das lesões bucais, envolvendo 

principalmente os granulomas. Todas as amostras foram examinadas sob o aumento 

de 100X (objetiva) utilizando óleo de imersão: a área ocupada pelo retículo neste 

aumento correspondia a 0,015625mm2. Assim, foi realizada a contagem total de 

fungos em uma área de 0,3125mm2 em cada amostra. Os valores obtidos foram 

demonstrados como média de número de fungos. 

 

3.3.3 Análise quantitativa das células inflamatórias e das células CD45RO+, 

CD3+, CD8+, CD20+, CD68+ e triptase de mastócito-positivas 

O material e métodos empregados para a análise quantitativa das 

células inflamatórias e dos diferentes tipos e subtipos celulares imunomarcados por 

mm2 são os mesmos descritos no segundo parágrafo do item 3.3.2. O número de 
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células CD4+ foi obtido subtraindo as células CD8+ das células CD3+ em todas as 

amostras. As médias e desvios padrão foram determinados e, finalmente, os dados 

obtidos foram submetidos a testes bioestatísticos (Teste “T” -Student- e ANOVA 

seguido pelo Teste de Tukey). Diferenças entre os grupos foram consideradas 

estatisticamente significativas quando p<0.05.  

A proporção de cada tipo e subtipo celulares imunomarcados foi obtida 

a partir dos valores do número total de células inflamatórias e do número total de 

células imunomarcadas. Foram obtidos as médias e desvios padrão e estes dados 

foram submetidos a testes bioestatísticos (Mann Whitney e Kruskall Wallis seguido 

pelo teste de Dunn). Diferenças entre os grupos foram consideradas estatisticamente 

significativas quando p<0.05. 

Em adição, foi verificada a possível correlação entre o número (média) 

de células imunomarcadas e o número (média) de fungos viáveis por mm2, nas 

amostras de Paracoccidioidomicose bucal. Para isto, foi utilizado o teste de correlação 

de Pearson, sendo confirmada a correlação quando p< 0.05.  

 

3.3.4 Análise quantitativa e qualitativa da expressão de iNOS 

A avaliação das células iNOS+ consistiu de análise quantitativa 

proporcional, bem como descrição detalhada do padrão de marcação das células, 

localização e os tipos celulares imunomarcados. Para a determinação da 

porcentagem de células iNOS+, no sítio inflamatório das lesões, utilizamos um 

microscópico binocular ao qual foi adaptado uma ocular Kpl (8x), contendo um retículo 

de integração circular de 25 pontos (CARL ZEISS). Foram selecionados 20 campos 

consecutivos no infiltrado inflamatório das lesões bucais. Em cada campo, 

quantificava-se todas as células imunomarcadas ou não que coincidiam com os 25 

pontos do retículo e deste total quantificavam-se as células iNOS+. A porcentagem de 
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células iNOS+ foi calculada em relação as demais células do infiltrado inflamatório. 

Considerando apenas as células iNOS+ verificava-se o tipo celular, se MN, CGMN ou 

PMN e avaliava-se ainda o padrão de imunomarcação (intensidade de coloração), de 

acordo com os seguintes parâmetros: (+) leve, (++) moderada e (+++) intensa. Assim, 

estes diferentes padrões de imunomarcação foram também quantificados. Todas as 

amostras foram examinadas sob o aumento de 100X (objetiva) utilizando óleo de 

imersão: a área ocupada pelo retículo neste aumento correspondia a 0,0176625mm2. 

Foram obtidas as médias e desvios padrão. Finalmente, os dados obtidos foram 

submetidos a testes bioestatísticos (Mann Whitney e Kruskall Wallis seguido pelo 

teste de Dunn). Diferenças entre os grupos foram consideradas estatisticamente 

significativas quando p<0.05.  

Nas amostras de tecido clinicamente saudável (Controle), as 

populações celulares imunomarcadas foram quantificadas em 20 campos 

consecutivos presentes no tecido conjuntivo. 

Em adição, foi verificada a possível correlação entre o número 

percentual de células iNOS+ (média) e o número absoluto (média) de fungos viáveis 

por mm2 em cada amostra de Paracoccidioidomicose bucal. Para isto, foi utilizado o 

teste de correlação de Pearson, sendo confirmada a correlação quando p< 0.05. 
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4 RESULTADOS 

Os resultados serão demonstrados de forma descritiva, bem como por 

meio de Quadros em Anexos, Tabelas, Figuras e Gráficos. 

 

4.1 Caracterização clínica da amostragem 

Para este estudo, foram selecionadas 20 amostras de 

Paracoccidioidomicose bucal provenientes de biópsias incisionais de indivíduos 

residentes em Bauru e região e 8 amostras de tecido bucal clinicamente saudável. No 

momento das contagens das células imunomarcadas foram excluídas 2 amostras. 

Com base nas informações clínicas, verificou-se que a maioria das 

amostras de Paracoccidioidomicose (85%) referia-se a pacientes do sexo masculino. 

Quanto à raça, houve prevalência da raça branca sobre as demais raças e, no que diz 

respeito à idade dos pacientes, observou-se que esta variou de 32 a 79 anos de 

idade, com média de aproximadamente 52 anos. 

Segundo relato do clínico, doze pacientes (60%) eram portadores da 

forma crônica multifocal da doença de localização oro-pulmonar, enquanto dois 

pacientes (10%) apresentaram localização oro-gânglio-pulmonar. Quanto ao restante 

da amostra não havia relato na ficha clínica quanto ao comprometimento pulmonar. 

Em 45% dos casos, o tempo de evolução da doença foi relatado, o qual variou de 3 a 

6 meses. 

As localizações das lesões bucais da Paracoccidioidomicose foram 

variáveis e, em alguns casos, a doença afetou múltiplas regiões da boca. A região 

afetada mais freqüentemente foi a mucosa alveolar e gengival (10 casos), seguido 

pela borda lateral da língua (5 casos), palato duro e mole (5 casos), soalho da boca (4 

casos), lábio inferior (3 casos) e mucosa jugal (3 casos). 

Todos os dados anteriormente descritos estão detalhados no Anexo 2. 
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4.2 Caracterização microscópica dos espécimes selecionados 

A análise microscópica dos cortes corados em H.E. demonstrou lesões 

granulomatosas apresentando revestimento epitelial paraqueratinizado hiperplásico e 

freqüentemente exibindo aspecto pseudo-epiteliomatoso. Em 20% das amostras, 

observou-se área de ulceração. Outras alterações como a presença de 

microabcessos e exocitose foram freqüentemente visualizadas (Anexo 3).  

No tecido conjuntivo subjacente, observaram-se granulomas 

constituídos por aglomerados de macrófagos, células epitelióides e células gigantes 

multinucleadas (CGMN). Os aglomerados apresentavam-se circundados por inúmeras 

células mononucleares com morfologia de linfócitos, plasmócitos e macrófagos. Em 

menor número, também se observaram neutrófilos e eosinófilos. Os granulomas 

visualizados em nossas amostras apresentavam, no mesmo espécime, ora arranjo 

frouxo e desorganizado, ora compacto e organizado, e localizavam-se mais 

superficialmente embora, algumas vezes, estendiam-se até os planos profundos 

(Anexos 3 e 4). 

Adicionalmente, subdividimos as amostras de Paracoccidioidomicose 

bucal de acordo com a organização dos granulomas em: Paracoccidioidomicose com 

predomínio de granulomas organizados e Paracoccidioidomicose com predomínio de 

granulomas desorganizados (Figuras 1A e 1B). A limitação deste critério esteve na 

subjetividade e dificuldade desta avaliação, pois geralmente em uma mesma amostra 

observaram-se ambos padrões morfológicos de organização dos granulomas. 

Todavia, consideramos predomínio de granulomas organizados quando pelo menos 

três granulomas bem formados eram visualizados em um aumento de 10x por no 

mínimo 5 campos. 

Os fungos apresentaram-se, em uma mesma amostra, ora livres no 

ambiente extracelular, ora também no interior de células gigantes multinucleadas ou 
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de células mononucleares(Anexo 3). A morfologia dos fungos estava inteiramente 

preservada (viáveis) em algumas amostras, e em outras não. Fungos em processo de 

esporulação ou no interior dos microabcessos foram achados freqüentes. 

 

4.3 Caracterização numérica dos fungos 

A quantidade de fungos, com morfologia preservada ou viáveis, variou 

de 9.60 a 800 fungos por mm2 (Anexo 4 e Figuras 1C e 1D). Considerando a grande 

variação na quantidade de fungos, as amostras de Paracoccidioidomicose bucal 

foram divididas em subgrupos obedecendo a uma escala geométrica: grupo 1 (1-50 

fungos por mm2), grupo 2 (51-100 fungos por mm2), grupo 3 (101-200 fungos por 

mm2), grupo 4 (201-400 fungos por mm2) e grupo 5 (401-800 fungos por mm2) 

(Anexos 4 e 5 e Tabela 2). 

 

TABELA 2: Distribuição das amostras de Paracoccidioidomicose bucal em relação à 

quantidade de fungos por mm2 

Número de fungos por mm2 

(média) 
Número de amostras 

1-50 4 

51-100 3 

101-200 3 

201-400 4 

400-800 6 

 

Correlacionando os diferentes grupos referentes a 

Paracoccidioidomicose e a organização dos granulomas, observou-se que, no grupo 

1, houve predomínio de granulomas desorganizados em relação a amostra total (3:4), 



Resultados 

 

26 

no grupo 2 esta relação foi de 1:3, no grupo 3 de 1:3, no grupo 4 de 2:4 e no grupo 5 

de 4:6 (Anexo 4). 
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FIGURA 1: Fotomicrografias de amostras de Paracoccidioidomicose bucal apresentando: (A) 

granulomas desorganizados, com numerosas CGMN permeadas por células MN, 

(B) granulomas organizados constituídos por aglomerados de células epitelióides e 

CGMN, com halo periférico de células MN, (C) grande quantidade de fungos e (D) 

pequena quantidade de fungos (A e B- HE, aumento original de 25x; C e D- 

Grocott, aumento original de 100x). 

 

 

A B 

C D 
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4.4 Estudo quantitativo das células inflamatórias e das células CD45RO+, CD3+, 

CD8+, CD20+, CD68+ e triptase de mastócito-positivas 

Os referidos resultados quantitativos serão descritos inicialmente 

comparando-se todas as amostras de Paracoccidioidomicose (grupo 

Paracoccidioidomicose) e o grupo Controle, considerando valores absolutos e 

proporcionais. Em seguida, os valores absolutos serão demonstrados considerando 

as amostras de Paracoccidioidomicose bucal com predomínio ou não de granulomas 

organizados. Posteriormente, o número de fungos por mm2 será considerado para a 

descrição quantitativa absoluta e proporcional das células, incluindo a correlação de 

Pearson. 

 

 

As células presentes, bem como as células CD45RO+, CD3+, CD8+, 

CD20+, CD68+ e triptase de mastócito-positivas, foram identificadas e quantificadas no 

sítio inflamatório de todas as amostras de Paracoccidioidomicose bucal e em 

amostras de tecido bucal clinicamente saudável (Controle). Em ambos os grupos, 

observou-se uma intensa imunomarcação em todos os tipos e subtipos celulares 

identificados. Na Paracoccidioidomicose bucal, tanto macrófagos quanto CGMN 

demonstraram positividade para o anticorpo CD68. Os resultados foram expressos 

como média do número de células por mm2 (Anexos 5 e 6). As células triptase de 

mastócito-positivas foram consideradas mastócitos e assim serão referidas no texto. 

Considerando o número de células inflamatórias totais por mm2, 

verificamos um aumento significativo com a instalação das lesões bucais de 

Paracoccidioidomicose (5468.67 ± 2222.43 - média ± d.p. por mm2), quando se 

comparava com o grupo Controle (251.20 ± 110.12 - p=0.00003). O número de 

células inflamatórias MN (5155.91 ± 2155.14) e de PMN (177.19 ± 151.05) também 
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aumentaram significativamente (p=0.00045 e p=0.02068, respectivamente) com a 

doença, quando comparados com o grupo Controle (246.59 ± 109.00 e 6.61 ± 3.66, 

respectivamente) (Anexos 5 e 6, Figura 2). 

A análise imuno-histoquímica revelou um significativo aumento no 

número de células CD68+ (2726.69 ± 1248.50), CD3+ (1572.21 ± 584.95), CD4+ 

(1047.47 ± 597.80) e CD8+ (524.74 ± 308.83) quando comparado àquele do grupo 

Controle (8.71 ± 6.87, 165.76 ± 84.61, 129.77 ± 73.94 e 33.99 ± 19.32, 

respectivamente - p<0.05). Por outro lado, o número das células CD45RO+, CD20+ e 

mastócitos (565.01 ± 773.90, 820.61 ± 887.93 e 50.01 ± 23.88, respectivamente) não 

aumentou significativamente na Paracoccidioidomicose bucal quando comparado com 

o grupo Controle (4.00 ± 1.84, 0.41 ± 0.56 e 34.26 ± 13.74, com p=0.1243, p=0.0537 e 

p=0.1740, respectivamente) (Anexos 5 e 6, e Figura 2). 
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FIGURA 2: Número (média ± d.p.) total de células inflamatórias, de células mononucleares 

(MN) e polimorfonucleares (PMN), de células CD68+, CD3+, CD4+, CD8+, 

CD45RO+, CD20+ e de mastócitos por mm2 em lesões bucais de 

Paracoccidioidomicose e no tecido clinicamente saudável (Controle). Teste “T” -

Student (*representa diferença estatisticamente significativa quando comparado 

com o respectivo Controle, p<0.05). 

 

 

As imunomarcações para CD68, CD3, CD8, CD20, CD45RO e triptase 

de mastócitos na Paracoccidioidomicose bucal estão demonstradas nas Figuras 3 e 4. 

A fotomicrografia 4D demonstra a imunomarcação para CD3 no tecido bucal 

clinicamente saudável (Controle). 
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FIGURA 3: Granulomas paracoccidióidicos constituídos por células epitelióides, CGMN e 

macrófagos CD68+ (A). No halo periférico dos granulomas, notam-se linfócitos T 

CD3+ (B), linfócitos T CD8+ (C) e linfócitos CD20+ (D) (A, B, C e D- Imuno-

histoquímica, imunoperoxidade, aumentos originais de 100x). 
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FIGURA 4: Células CD45RO+ de permeio ao granuloma paracoccidióico e na periferia deste 

(A). B ilustra, em detalhes, células CD45RO+ em íntimo contato com as células 

epitelióides e, em C, a presença de mastócitos no sítio inflamatório da 

Paracoccidioidomicose bucal. D ilustra células CD3+ difusamente distribuídas em 

amostra de tecido bucal clinicamente saudável (Controle) (A, B, C e D- Imuno-

histoquímica, imunoperoxidade, aumentos originais de 100x, 250x, 100x e 100x, 

respectivamente). 
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A avaliação da proporção dos diferentes tipos e subtipos celulares 

imunomarcados com relação ao total de células do infiltrado inflamatório na 

Paracoccidioidomicose bucal revelou os seguintes percentuais médios: CD68+ 

(49.15%), CD3+ (29.64%), CD4+ (20.05%), CD8+ (9.58%), CD45RO+ (7.74%), CD20+ 

(14.62%) e mastócitos (1.02%). Na Paracoccidioidomicose bucal, observou-se uma 

significativa diminuição na proporção de células CD3+, CD4+ e de mastócitos, e um 

significativo aumento na proporção de células CD68+, CD45RO+ e CD20+, quando 

comparava-se com o grupo Controle (Figuras 5 e 6). 
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FIGURA 5: Porcentagens de células CD68+, CD3+, CD4+, CD8+, CD45RO+, CD20+ e 

mastócitos (média ± d.p.), em amostras de Paracoccidioidomicose bucal e 

Controle, com relação ao total de células do infiltrado inflamatório. Mann 

Whitney (*representa diferença estatisticamente significativa quando comparado 

com o respectivo Controle, p<0.05). 
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FIGURA 6: Porcentagens de células CD68+, CD4+, CD8+, CD45RO+, CD20+ e mastócitos 

(média), em amostras de Paracoccidioidomicose bucal e Controle, com relação 

ao total de células do infiltrado inflamatório. 
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A avaliação quantitativa das células inflamatórias e dos diferentes tipos 

e subtipos celulares imunomarcados, em relação ao padrão morfológico de 

organização granulomatosa predominante, não demonstrou diferença significativa no 

número de células entre as amostras de Paracoccidioidomicose bucal (Anexo 7 e 

Tabela 3). 

 

TABELA 3: Distribuição do número total (Total) de células inflamatórias, de células 

mononucleares (MN) e polimorfonucleares (PMN), de células CD68+, 

CD3+, CD4+, CD8+, CD45RO+, CD20+ e mastócitos por mm2, em 

amostras de Paracoccidioidomicose bucal, subdivididas de acordo com a 

organização morfológica dos granulomas. Não houve diferenças 

significativas entre as duas subdivisões da Paracoccidioidomicose bucal 

quando se analisaram as células totais do infiltrado inflamatório e seus 

diferentes tipos e subtipos (Teste “T”- Student). 

População celular 
Granulomas Organizados 

(média ± d.p. por mm2) 

Granulomas Desorganizados 

(média ± d.p. por mm2) 

Total 5861.21 ± 2459.23 5149.32 ± 2072.53 

MN 5602.25 ± 2498.65 4790.72 ± 1871.94 

PMN 202.11 ± 149.19 156.80 ± 156.62 

CD68+ 2992.66 ± 1323.11 2509.08 ± 1202.25 

CD3+ 1563.98 ± 534.78 1578.94 ± 649.01 

CD4+ 1027.04 ± 551.20 1064.13 ± 659.69 

CD8+ 536.79 ± 405.20 514.80 ± 222.81 

CD45RO+ 409.87 ± 422.95 419.26 ± 436.77 

CD20+ 1000.35 ± 1293.09 673.54 ± 327.81 

Mastócitos 45.57 ± 17.35 53.64 ± 28.48 



Resultados 

 

36 

Avaliando o total de células e de tipos e subtipos celulares em relação 

com a quantidade de fungos por mm2 nas amostras de Paracoccidioidomicose bucal, 

verificou-se que o número total de células presentes no infiltrado inflamatório, bem 

como de células MN e PMN, não se alterou significativamente com o aumento da 

quantidade de fungos (Tabela 4). De maneira similar, os tipos e subtipos celulares 

CD68+, CD3+, CD4+, CD8+, CD45RO+, CD20+ e mastócitos também não se alteraram 

numericamente com o aumento da quantidade de fungos (Anexo 5, Tabela 4 e Figura 

7). Todavia, quando comparados os grupos 1 a 5, individualmente com o grupo 

Controle, apenas observou-se um aumento significativo quanto ao total de células do 

infiltrado inflamatório, às células mononucleares e às células CD68+ e CD3+ de todos 

os grupos com doença (Tabela 4 e Figura 7). Na análise estatística do número de 

células CD4+ por mm2, verificou-se aumento significativo apenas quando se 

comparava o grupo 1 ou 2 ou 3 (980.26 ± 222.62, 1117.95 ± 189.98, 1428.81 ± 

671.26, respectivamente) com o grupo Controle (129.77 ± 73.94 - p=0.038). Os 

grupos referentes à Paracoccidioidomicose bucal com maior número de fungos 

apresentaram números de células CD4+ comparáveis àqueles do grupo Controle. Em 

adição, houve aumento significativo no número de células CD8+ apenas comparando-

se os grupos 4 (695.61 ± 579.16) e Controle (33.99 ± 19.32 - p=0.038). Em relação as 

demais células, CD45RO+, CD20+, mastócitos e células PMN, não foram constatadas 

diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes grupos com doença e o 

grupo Controle (Tabela 4 e Figura 7).  
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A análise das porcentagens das células imunomarcadas nos diferentes 

grupos com doença, subdivididos de acordo com a quantidade de fungos por mm2, 

revelou uma discreta diminuição, porém não significativa, da porcentagem de células 

CD68+ e CD4+ nas amostras com maior número de fungos por mm2, ou seja, grupos 4 

e 5, quando comparados com os grupos 1 e 2 (Figura 8). De forma contrária, notamos 

um discreto aumento da porcentagem de células CD45RO+ nos grupos 3, 4 ou 5 

quando comparados com os grupos 1 e 2, embora não revelando significância do 

ponto de vista estatístico (Figura 8). 
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 TABELA 4: Distribuição do número total de células inflamatórias, de células 

mononucleares (MN), de polimorfonucleares (PMN), de células CD68+, 

CD3+, CD4+, CD8+, CD45RO+, CD20+ e mastócitos por mm2 em 

amostras de Paracoccidioidomicose bucal, as quais estão subdivididas 

de acordo com a quantidade fungos (média do número de fungos/mm2), 

e nas amostras de tecido clinicamente saudável (Controle). Grupos com 

letras diferentes possuem diferença estatisticamente significativa entre 

si, p<0.05, ANOVA seguido por teste de Tukey.  

População 

celular 

Grupo 1 (1-50 

fungos/mm2) 

(média±d.p. 

por mm2) 

Grupo 2 (51-

100 

fungos/mm2) 

(média±d.p. 

por mm2) 

Grupo 3 (101-

200 

fungos/mm2) 

(média±d.p. 

por mm2) 

Grupo 4 (201-

400 

fungos/mm2) 

(média±d.p. 

por mm2) 

Grupo 5 (401-

800 

fungos/mm2) 

(média±d.p. 

por mm2) 

Controle 

(média±d.p. 

por mm2) 

Total 
4833.82 ± 

913.1a 

6161.66 ± 

1490.7a 

4695.22 ± 

1865.0a 

7560.00 ± 

4014.0a 

4541.01 ± 

905.3a 

246.59 ± 

109.0b 

MN 
4548.84 ± 

812.0a 

6030.76 ± 

1572.7a 

4465.33 ± 

1786.1a 

7256.20 ± 

3786.2a 

4068.29 ± 

631.0a 

246.59 ± 

109.00b 

PMN 112.50 ± 45.0 107.66 ± 17.7 172.00 ± 76.9 286.22 ± 224.1 185.00 ± 192.3 6.61 ± 3.6 

CD68+ 
2562.75 ± 

732.0a 

3420.00 ± 

1464.8a 

2097.43 ± 

1179.8a 

3605.66 ± 

1953.7a 

2218.00 ± 

648.3a 8.71 ± 6.8b 

CD3+ 
1466.76 ± 

344.0a 

1648.76 ± 

210.3a 

1747.68 ± 

809.7a 

1461.14 ± 

414.18a 

1290.50 ± 

340.3a 165.76 ± 84.6b 

CD4+ 
980.26 ± 

222.6a 

1117.95 ± 

189.9a 

1428.81 ± 

671.2a 

927.60 ± 

640.43 
754.27 ± 258.2 129.77 ± 73.9b 

CD8+ 486.50 ± 158.0 530.81 ± 68.2 318.86 ± 193.8 
695.61 ± 

579.1a 536.22 ± 281.3 33.99 ± 19.3b 

CD45RO+ 161.57 ± 161.3 366.66 ± 27.1 573.41 ± 637.7 403.65 ± 408.6 
1036.00 ± 

1247.1 
4.00 ± 1.8 

CD20+ 539.83 ± 367.1 920.10 ± 65.7 583.14 ± 418.8 
1703.50 ± 

1756.3 
488.19 ± 365.2 0.41 ± 0.5 

Mastócitos 39.00 ± 14.0 52.33 ± 18.7 37.13 ± 4.6 36.56 ± 10.5 71.60 ± 30.5 34.26 ± 13.7 
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FIGURA 7: Número (média ± d.p.) de células CD68+, CD3+, CD4+, CD8+, CD45RO+, CD20+ e 

mastócitos por mm2 em lesões bucais de Paracoccidioidomicose nos diferentes 

grupos, subdivididos de acordo com o número de fungos por mm2, e nas 

amostras de tecido clinicamente saudável (Controle). Considerando cada 

população celular individualmente, grupos com letras diferentes possuem 

diferença estatisticamente significativa entre si, p<0.05, ANOVA seguido pelo 

teste de Tukey.  
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FIGURA 8: Porcentagens (média ± d.p.) de células CD68+, CD3+, CD4+, CD8+, CD45RO+, 

CD20+ e mastócitos em lesões bucais de Paracoccidioidomicose nos diferentes 

grupos, subdivididos de acordo com o número de fungos por mm2. Não há 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos, Kruskall Wallis seguido 

pelo teste de Dunn com p<0.05.  
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A Figura 9 ilustra a correlação entre o número de células CD4+ e o 

número de fungos viáveis por mm2, em todas as amostras de Paracoccidioidomicose 

bucal. Demonstrou-se, desta maneira, que as amostras com maior número de fungos 

apresenta menor quantidade de células CD4+ por mm2, e que as amostras com menor 

número de fungos apresenta maior quantidade de células CD4+ por mm2 (Teste de 

correlação de Pearson, r=-0.59 and p=0.0052) (Figura 9). 
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FIGURA 9: Correlação entre o número de células CD4+ e o número de fungos viáveis por 

mm2 nas amostras de Paracoccidiodomicose bucal (Teste de correlação de 

Pearson, r=-0.59 e p=0.0052). 

 

Em contra partida, não foi constatado correlação entre o número de 

células CD68+ ou CD3+ ou CD8+ ou CD45RO+ ou CD20+ ou mastócito e o número de 

fungos viáveis por mm2 nas amostras de Paracoccidioidomicose bucal (Teste de 

correlação de Pearson, com p=0.40, p=0.23, p=0.74, p=0.60, p=0.94 e p=0.059, 

respectivamente).  
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4.5 Estudo quantitativo e qualitativo das células iNOS+ 

Os resultados quantitativos referentes a expressão da enzima iNOS 

serão inicialmente descritos comparando-se todas as amostras de 

Paracoccidioidomicose bucal (grupo Paracoccidioidomicose) e o grupo Controle e, em 

seguida, considerando os diferentes grupos com doença, obtidos a partir do número 

de fungos por mm2. Neste caso, diferentes populações celulares também foram 

detalhados na descrição dos resultados. Finalmente, os resultados qualitativos serão 

demonstrados, considerando diferentes populações celulares e os diferentes grupos 

com doença. 

 

A partir da contagem proporcional, observamos que as células iNOS+ 

representaram 19.33% do infiltrado inflamatório da Paracoccidioidomicose bucal, 

sendo aproximadamente 16.41% de células MN e CGMN iNOS+ e 2.91% de PMN 

iNOS+ (Anexo 8 e Tabela 5). Observou-se diferença estatisticamente significativa, 

entre o grupo representado por amostras de Paracoccidioidomicose bucal e o grupo 

Controle, quanto às porcentagens de células totais iNOS+, de células MN e CGMN 

iNOS+ e PMN iNOS+ (p=0.0031, p=0.025 e p=0.000038, respectivamente) (Tabela 5). 

 

TABELA 5: Porcentagens (média ± d.p.) do total de células iNOS+, de MN/CGMN 

iNOS+ e PMN iNOS+ em lesões bucais de Paracoccidioidomicose e em 

amostras de tecido clinicamente saudável (Controle). Considerando cada 

população celular individualmente, grupos com letras diferentes possuem 

diferença estatisticamente significantiva entre si, p<0.05, Mann Whitney.  

Grupos 
% células iNOS+ 

(média ± d.p.) 

% MN/CGMN 

iNOS+ 

(média ± d.p.) 

% PMN iNOS+ 

(média ± d.p.) 

Paracoccidioidomicose 19.33 ± 9.57a 16.41 ± 9.20a 2.91 ± 1.41a 

Controle 8.29 ± 3.96b 8.29 ± 3.96b 0.00 ± 0.00b 
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Quando se avaliou a relação da expressão de iNOS pelas células 

inflamatórias e pelas células MN e CGMN e a quantidade de fungos por mm2 

presentes nas amostras de Paracoccidioidomicose bucal, não se observou diferença 

significativa entre os diferentes grupos com doença, bem como entre cada um dos 

grupos 1, 2, 3, 4 ou 5 e o grupo Controle (p=0.066 para células totais iNOS+ e p=0.028 

para células MN/CGMN iNOS+ - embora o p<0.05, não observamos diferença 

estatisticamente significativa ao teste de Dunn 5%) (Anexos 8 e 9, e Figura 10). 

Todavia, verificou-se uma tendência de aumento da expressão de iNOS, por estas 

células, com o aumento da quantidade de fungos por mm2 (Figura 10); esta tendência 

foi confirmada pelo teste de correlação de Pearson, o qual apresentou coeficiente de 

correlação (r)=0.61 e p=0.0035. 

Diferentemente das células MN/CGMN, a porcentagem de PMN iNOS+ foi 

estatisticamente maior nos grupos 3, 4 e 5, portanto com maior número de fungos por 

mm2, quando comparada com o grupo Controle (p=0.00084). Comparando os grupos 

com doença entre si, não se observou diferença significativa quanto ao percentual de 

células PMNs iNOS+ (Anexos 8 e 9, e Figura 10). Assim, parece haver uma maior 

expressão de iNOS, tanto pelos MN como pelos PMN, com o aumento da quantidade 

de fungos por mm2 nas amostras de Paracoccidioidomicose bucal. Adicionalmente, 

notou-se que aproximadamente 100% dos PMNs presentes nas amostras de 

Paracoccidioidomicose bucal estão expressando iNOS. Verificamos que apenas no 

grupo 5 houve a presença de PMNs iNOS negativos, porém escassos (Tabela 6). 
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FIGURA 10: Porcentagens (média ± d.p.) do total de células iNOS+, de MN/CGMN iNOS+ e 

de polimorfonucleares (PMN) iNOS+ em lesões bucais de Paracoccidioidomicose 

nos diferentes grupos avaliados (subdivididos de acordo com o número de 

fungos por mm2) e em amostras de tecido clinicamente saudável (Controle). 

Grupos com letras diferentes possuem diferença estatisticamente significativa 

entre si, p<0.05, Kruskall Wallis seguido pelo teste de Dunn 5%. 

 

TABELA 6: Porcentagens (média ± d.p.) de PMNs e de PMNs iNOS+ na 

Paracoccidioidomicose bucal nos diferentes grupos avaliados 

(subdivididos de acordo com o número de fungos por mm2) e em 

amostras de tecido clinicamente saudável (Controle).  

Grupos % PMN 

(média ± d.p.) 
% PMN iNOS+ 

(média ± d.p.) 
Grupo 1 (1-50 fungos/mm2) 2.30 ± 0.60 2.30 ± 0.60 
Grupo 2 (51-100 fungos/mm2) 1.76 ± 0.15 1.76 ± 0.15 
Grupo 3 (101-200 fungos/mm2) 3.83 ± 1.53 3.83 ± 1.53 
Grupo 4 (201-400 fungos/mm2) 3.77 ± 1.70 3.77 ± 1.70 
Grupo 5 (401-800 fungos/mm2) 3.81 ± 4.30 3.02 ± 1.58 
Controle 2.49 ± 1.00 0.00 ± 0.00 
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Quando se analisou a intensidade de marcação dos diferentes tipos 

morfológicos celulares, observou-se que 100% dos PMNs iNOS+ apresentavam 

intensa imunomarcação em todos os grupos com doença (Anexo 8), incluindo aqueles 

que constituíam os microabscessos (Figura 11). Nas amostras que constituíram o 

grupo Controle, não se observaram PMNs iNOS+ (Anexo 9). Em contraste, verificou-

se que as células gigantes multinucleadas iNOS+ e células MN compatíveis com 

células epitelióides iNOS+ apresentavam discreta (leve) imunomarcação em todos os 

grupos com doença. Apesar das CGMN iNOS+ demonstrarem fraca imunomarcação, 

raramente se observava ausência da expressão de iNOS por estas células (Anexo 8 e 

Figuras 12 e 13). Na periferia dos granulomas, observou-se que a maioria das células 

MN iNOS+ (compatíveis com macrófagos) também apresentavam discreta 

imunomarcação em todos os grupos com doença (Figuras 12 e 13), eventualmente, 

notou-se moderada e intensa imunomarcação nestas células (Anexos 8 e 9, e Figura 

13). Todas as células MN iNOS+ fortemente marcadas estavam localizadas na 

periferia dos granulomas e apresentavam-se morfologicamente menores (Figura 13). 

O estudo quantitativo, considerando a intensidade de imunomarcação, revelou que a 

maioria das células MN/CGMN iNOS+ apresentou marcação leve como no Controle, 

enquanto que pequena porcentagem das células MN iNOS+ apresentou marcação 

moderada e intensa (Tabela 7). Em adição, a presença de fraca e moderada 

imunomarcação foi observada pelas células epiteliais em todas as amostras de 

Paracoccidioidomicose (Figura 11) e nas amostras do grupo Controle. No grupo 

Controle, as células MN iNOS+ demonstraram fraca e moderada imunomarcação 

(Anexo 9 e Figura 14). 
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FIGURA 11: Células PMN iNOS+ intensamente imunomarcadas constituindo microabscessos 

(A) e na periferia dos granulomas paracoccidióicos (B) em íntima associação com 

o Paracoccidioides brasiliensis (A e B). Em A, nota-se ainda expressão de iNOS 

em células epiteliais. As fotomicrografias C e D ilustram PMN iNOS+ fortemente 

marcados em proximidade com células MN e células epitelióides iNOS+ 

levemente imunomarcadas (A, B, C e D- Imuno-histoquímica, imunoperoxidade, 

aumentos originais de 25x, 250x, 250x, 250x, respectivamente). 

A B 

C D 
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FIGURA 12: Granuloma paracoccidióidico organizado constituído por células epitelióides e 

CGMN iNOS+ fracamente imunomarcadas, permeadas por escassas células 

iNOS+ fortemente marcadas. No halo periférico, observam-se células 

mononucleares com fraca imunomarcação para iNOS (A); B, C e D ilustram, em 

detalhes, CGMN iNOS+ fracamente imunomarcadas, células MN com fraca 

imunomarcação (Setas pretas) e escassas células MN/PMN com intensa 

marcação para iNOS (Setas vermelhas). (A, B, C e D- Imuno-histoquímica, 

aumentos originais de 100x, 250x, 250x, 250x, respectivamente). 

A B 

C D 
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FIGURA 13: No halo perigranuloma da Paracoccidiodomicose bucal, escassas células MN 

iNOS+ com intensa marcação (Setas) (A, B, C e D). Nas fotomicrografias A e B, 

notam-se CGMN negativas para iNOS (Asterisco) (A, B, C e D- Imuno-

histoquímica, imunoperoxidade, aumentos originais de 25x, 250x, 250x, 250x, 

respectivamente). 

A B 

C D 

*

*

*
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TABELA 7: Porcentagens (média) de células MN e CGMN iNOS+ subdivididas de 

acordo com a intensidade de imunomarcação, (+) leve, (++) moderada e 

(+++) intensa, na Paracoccidioidomicose bucal nos diferentes grupos 

avaliados (subdivididos de acordo com o número de fungos por mm2) e 

em amostras de tecido clinicamente saudável (Controle). 

% Células MN iNOS+ 

(média ± d.p.) 

% CGMN iNOS+ 

(média ± d.p.) Grupos 

+ ++ +++ + ++ +++ 
Grupo 1 (1-50  

fungos/mm2) 
9.03% 0.25% 1.42% 0.90%   

Grupo 2 (51-100 

fungos/mm2) 
4.48% 0.36% 1.23% 0.76%   

Grupo 3 (101-200 

fungos/mm2) 
13.27% 0.30% 2.83% 0.76%   

Grupo 4 (201-400 

fungos/mm2) 
14.51% 0.50% 3.40% 0.45%   

Grupo 5 (401-800 

fungos/mm2) 
16.58% 0.50% 3.66% 0.75%   

Controle 6.13% 1.56% 0.60%    
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FIGURA 14: Células iNOS+ (A) presentes no tecido bucal clinicamente saudável. B ilustra 

maior aumento da área destacada em A (A e B- Imuno-histoquímica, 

imunoperoxidade, aumentos originais de 25x e 250x). 
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A Figura 15 ilustra a relação entre a porcentagem de células CD68+ e a 

porcentagem de células MN/CGMN iNOS+, em todos os grupos. Verificou-se, desta 

maneira, similar porcentagem de células CD68+, bem como similar expressão de 

iNOS pelas células MN e CGMN, independentemente do número de fungos das 

amostras de Paracoccidioidomicose bucal. Todavia, houve um pequeno aumento, não 

significativo, da expressão da iNOS pelas células MN e CGMN com o aumento da 

quantidade de fungos por mm2. Considerando que as células MN e CGMN são 

CD68+, como descrito anteriormente, observou-se que apenas 32% (porcentagem 

média) destas células estão demonstrando imunomarcação de iNOS nos grupos da 

Paracoccidioidomicose bucal (Figura 15). 
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FIGURA 15: Relação das porcentagens (média ± d.p.) de células CD68+ e de células 

MN/CGMN iNOS+, em amostras de Paracoccidioidomicose bucal, com 

diferentes quantidades de fungos, e do grupo Controle.  

 

Os controles negativos, utilizados em todas as reações, não 

demonstraram imunomarcação positiva, quando da substituição do anticorpo primário 

por PBS-BSA 1%, bem como por soro normal de camundongo ou coelho. 
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5 DISCUSSÃO 

No presente trabalho estudamos amostras de lesões bucais de 

pacientes portadores da forma crônica/adulta da Paracoccidioidomicose, os quais 

eram, na maioria, do sexo masculino, com idades variando entre 32 a 79 anos, com 

idade média de 52 anos. Em 60% dos casos havia relato clínico de comprometimento 

pulmonar, o que está de acordo com a maioria das afirmações quanto a porta de 

entrada para o fungo, ou seja, o pulmão25, 53. Envolvimento ganglionar foi relatado em 

apenas dois pacientes. Nossa casuística está de acordo com FRANCO et al., em 

198753 e 199354, que verificaram que a Paracoccidioidomicose, na sua forma crônica, 

evolui lentamente, envolve número menor de órgãos e afeta com maior freqüência 

adultos do sexo masculino. A mais freqüente região da boca afetada pela 

Paracoccidioidomicose, no presente trabalho, foi a mucosa alveolar e/ou gengival. 

Este achado também está de acordo com as observações epidemiológicas de outros 

autores5, 18, 124, 125.  

O estudo microscópico, em termos morfológicos, das lesões bucais da 

Paracoccidioidomicose revelou que a resposta granulomatosa, apesar de se 

manifestar, algumas vezes, pela presença de granulomas compactos e bem 

organizados, freqüentemente exibia, em associação, granulomas desorganizados e 

mal definidos. Provavelmente, em virtude destas características morfológicas 

associadas, não foi possível observar no presente trabalho, como já descrito na 

Paracoccidioidomicose95, correlação entre morfologia do granuloma e aspectos da 

resposta imune celular do paciente. Entretanto, a análise quantitativa e qualitativa das 

células imunomarcadas revelou-nos achados interessantes quanto ao perfil 

imunopatológico dos granulomas paracoccidióicos bucais. 

A Paracoccidioidomicose é uma doença granulomatosa crônica 

suportada principalmente por macrófagos, os quais permitem a replicação intracelular 
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do fungo Paracoccidioides brasiliensis29-31. O equilíbrio entre resposta de células T e 

conseqüente ativação de macrófagos desempenha um papel regulatório fundamental, 

determinando, assim, a evolução da infecção pelo Paracoccidioides brasiliensis em 

humanos. Os macrófagos, dependendo de seu estado de ativação, podem matar o 

fungo29, 30, 57. Esta atividade fungicida dos macrófagos é induzida por citocinas, 

especialmente IFN-γ, e parece envolver a participação do NO57, o qual exerce potente 

efeito citotóxico e citostático contra o fungo Paracoccidioides brasiliensis29, 57. Na 

Paracoccidioidomicose, uma falha na resposta específica de células T para ativar 

macrófagos28, 41, 57, 62 pode permitir a multiplicação e disseminação do fungo resultando 

em manifestações mucocutâneas, como por exemplo na mucosa bucal. Nosso 

trabalho apresentou algumas evidências sugerindo esta hipótese.  

Primeiro, o presente estudo demonstrou fraca imunomarcação da iNOS 

nas áreas centrais dos granulomas da Paracoccidiodiomicose bucal incluindo a 

maioria das células epitelióides e CGMN, e demonstrou ainda que apenas uma 

pequena porcentagem (≅ 2.5%) de células mononucleares iNOS+, localizadas na 

periferia destes granulomas, apresentavam-se fortemente imunomarcadas. Em 

concordância aos nossos resultados, NEWORAL et al.99, em 2003, também 

evidenciaram um baixo número de macrófagos iNOS+ nas lesões bucais da 

Paracoccidiodomicose (forma adulta), o que pode representar um mecanismo de 

escape induzido pelo fungo, permitindo sobrevivência do mesmo dentro dos tecidos 

do hospedeiro. Entretanto, isto nos parece pouco provável exceto se ocorrer de forma 

indireta onde o fungo poderia levar a produção de citocinas supressoras. 

Segundo, nós observamos um baixo número de células T CD4+ nas 

lesões bucais da Paracoccidiodomicose com alto número de fungos viáveis; este 

baixo número de células T era comparável ao número de células T observado no 

grupo Controle, representado por mucosa bucal clinicamente saudável. 
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Terceiro, verificamos que a maioria das células CD68+ (68%) não 

expressava iNOS. Com base nestes resultados, nós sugerimos que os granulomas 

bucais da Paracoccidioidomicose estão apresentando uma baixa produção de NO 

e/ou uma falha na ativação da iNOS, o que poderia representar uma redução da 

ativação macrofágica. Nós podemos sugerir que estes pacientes da nossa amostra 

desenvolveram uma ineficiente ou fraca resposta de células Th1, produzindo menos 

IFN-γ para ativar macrófagos a produzir NO, uma importante arma para matar o fungo 

Paracoccidioides brasiliensis.  

A leve ou fraca intensidade de imunomarcação da iNOS, observada por 

nós, nas células epitelióides, nas CGMN e em células MN foi comparada com outros 

trabalhos que similarmente realizaram imunomarcação desta enzima em amostras de 

tecidos parafinados. Constatamos publicações que demonstraram intensa (forte) 

imunomarcação da iNOS nas CGMN, células epitelióides e macrófagos presentes em 

outras doenças granulomatosas crônicas tais como Leishmaniose e Tuberculose49, 

bem como nas CGMN e células MN compatíveis com macrófagos em lesões da forma 

aguda e crônica da Paracoccidioidomicose99. De acordo com ENELOW et al.48 (1992), 

a formação das CGMN intensifica a atividade microbicida, devido ao aumento da 

capacidade oxidativa, favorecendo a eliminação de parasitas resistentes à destruição 

pelos macrófagos. Adicionalmente, nosso estudo revelou que algumas células MN, 

localizadas predominantemente na periferia dos granulomas, apresentavam forte 

expressão de iNOS, o que demonstrou a possibilidade de células MN presentes nos 

granulomas paracoccidióicos produzirem altas quantidades de iNOS, provavelmente 

quando devidamente ativadas. Isto fortaleceu a nossa hipótese de que as células 

fracamente marcadas para iNOS apresentam falha de ativação. Tomados em 

conjunto, estes dados indicam que CGMN, células epitelióides e macrófagos são 

capazes de expressar iNOS fortemente tanto na Paracoccidioidomicose quanto em 
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outras doenças inflamatórias crônicas e, desta maneira, a fraca expressão de iNOS 

demonstrada por estas células, nas nossas amostras de Paracoccidioidomicose 

bucal, pode representar uma falha da produção desta enzima neste sítio.  

Em processos inflamatórios crônicos está bem estabelecida a 

importante capacidade de síntese de iNOS pelos macrófagos, todavia outras células 

MN tais como linfócitos T, mastócitos e fibroblastos exibem esta capacidade sob 

estímulos inflamatórios63, 65, 76, 129. Sendo assim, devemos considerar que entre as 

células MN iNOS+ quantificadas no presente estudo possam estar outros tipos 

celulares, além dos macrófagos, tais como linfócitos T ou mastócitos. Além disto, 

observamos que a maioria das células MN iNOS+ com intensa imunomarcação 

apresentavam-se com morfologia menor, mas infelizmente não podemos, com 

certeza, definir se linfócitos, macrófagos ou mastócitos. 

Outro interessante achado do nosso trabalho foi o aumento significante 

da proporção de células CD20+ na Paracoccidioidomicose bucal quando comparada 

com o Controle. Em concordância com este contexto, MAMONI et al.78, em 2002, 

observaram elevada produção de específicas imunoglobulinas tais como IgG4, IgE e 

IgA, nas formas disseminadas da Paracoccidioidomicose humana. Embora as células 

CD20+ também estejam presentes na resposta Th1, o aumento proporcional das 

mesmas nas nossas amostras de Paracoccidioidomicose em relação ao grupo 

controle nos parece coerente com uma tendência para uma resposta Th2. 

Temos ainda demonstrado, no presente estudo, que o número de 

mastócitos praticamente se mantem nas lesões bucais da Paracoccidioidomicose 

quando comparado com o número presente em tecidos bucais clinicamente saudáveis 

(Controle). Em adição, não verificamos correlação entre o número de mastócitos e o 

número de fungos nas amostras de Paracoccidioidomicose bucal. Como havíamos 

previamente demonstrado um importante aumento de mastócitos em outras doenças 
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inflamatórias crônicas da cavidade bucal12, 110, tivemos como um dos objetivos do 

presente trabalho a verificação da presença e número de mastócitos nos granulomas 

paracoccidióidicos. De acordo com os resultados obtidos, podemos sugerir que os 

mastócitos não participam dos eventos inflamatórios e imunorregulatórios da 

Paracoccidioidomicose bucal. Tem sido relatado que IL-4 e TNF-α são responsáveis 

pelo recrutamento de mastócitos em processos inflamatórios crônicos mediado tanto 

por células Th1 quanto Th2102. Infelizmente, não avaliamos estas citocinas, todavia 

NEWORAL et al.99, em 2003, demonstraram uma baixa expressão de TNF-α em 

lesões bucais da Paracoccidioidomicose. Embora tenhamos observado, em nosso 

estudo, um aumento da proporção de células CD20+ na Paracoccidioidomicose bucal 

comparada ao Controle, o número de células CD20+ por mm2 foi baixo, comparável à 

mucosa bucal clinicamente saudável, podendo refletir baixos níveis de IL-4. 

De fato, a resistência à infecção pelo Paracoccidioides brasiliensis está 

associada com uma resposta imune celular com ativação de células CD4+ e 

macrófagos25, todavia a depressão de células T CD8+, em camundongos susceptíveis 

e resistentes ao Pb, prejudicou a eliminação de leveduras do pulmão e aumentou a 

disseminação do fungo para o fígado e baço42. Talvez, um deficiente número de 

células T CD8 pode contribuir para uma falha no controle inicial da multiplicação 

fúngica e conseqüente manifestação mucocutânea, e este perfil numérico de células T 

CD8 pode se manter na manifestação disseminada, como por exemplo na mucosa 

bucal estudada no presente trabalho. Similarmente, o trabalho de MOSCARDI-BACHI 

et al.93, em 1989, também evidenciou predominância de linfócitos T CD4+ em relação 

aos T CD8+, em lesões bucais da Paracoccidioidomicose humana. Diferentemente, 

NEWORAL et al.99, em 2003, demonstraram similar porcentagem de células T CD4+ e 

CD8+ nas lesões bucais da Paracoccidioidomicose (forma crônica). Em nosso estudo, 

não observamos correlação do número de linfócitos T CD8+ com o número de fungos 
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nas lesões da Paracoccidioidomicose bucal, sugerindo uma presença limitada dos 

linfócitos T CD8+ na forma crônica da doença humana, talvez por contribuírem mais 

nas fases iniciais da infecção como sugerido por CANO et al.42 (2000) ou refletindo, 

como mencionado anteriormente, uma forma de imunossupressão. Semelhante 

resultado foi observado por ALCÂNTARA4 (2002) que também não observou 

correlação entre o número de células T CD8+ e número de fungos nas lesões bucais 

da Paracoccidioidomicose humana (forma crônica).  

Como tem sido relatada a presença de diferentes padrões de resposta 

do indivíduo contra antígenos infecciosos, com diferencial ativação de células T CD4+, 

CD8+, macrófagos e demais células, discute-se ainda que fatores genéticos 

específicos do hospedeiro juntamente com a virulência do patógeno conduzem a um 

fenótipo de susceptibilidade1, 75. 

Como tem sido discutido nas páginas anteriores a importância do NO 

para a resistência à Paracoccidioidomicose, gostaríamos de salientar que outras 

funções têm sido associadas ao NO. In vitro, relativamente baixas concentrações de 

NO induzem uma específica inibição da proliferação de células T3, 22, 131, 

provavelmente por meio da inibição da molécula Ia (produto do gene do MHC de 

classe II) oriunda dos macrófagos22, 98, 118. No presente estudo, nós verificamos que 

quase todos os PMN presentes nos granulomas e microabscessos das amostras de 

Paracoccidiodiomicose bucal apresentavam intensa (forte) imunomarcação para 

iNOS. Observou-se também um aumento na porcentagem de PMN iNOS+ nas 

amostras de Paracoccidioidomicose com elevado número de fungos viáveis quando 

comparado ao Controle. Assim, a produção de NO pelos PMN presentes nas 

amostras de Paracoccidiodomicose bucal com grande quantidade de fungos pode 

estar contribuindo para o baixo número de células T CD4+ observado nestas mesmas 

amostras. Nós temos previamente demonstrado uma importante expressão de iNOS 
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pelos PMN em outra doença inflamatória crônica11 e especulamos que a produção de 

NO pelos PMN pode modular o grau da inflamação63, induzindo específica inibição da 

proliferação de células T, em ambos subtipos de células Th131. A expressão de iNOS 

pelos PMN na Paracoccidiodomicose bucal, observada no presente estudo, pode 

representar uma importante fonte de NO. Por outro lado, isto pode significar apenas 

um sinal de ativação celular e/ou atividade anti-fúngica dos PMN. 

Outras possíveis hipóteses para explicar a diminuição de células T 

CD4+ observada por nós, nas amostras de Paracoccidiodomicose bucal com alto 

número de fungos, podem ser discutidas. A primeira seria a inibição da produção de 

quimiocinas específicas tais como IP-10 e Mig, envolvidas no recrutamento de 

linfócitos Th1, como demonstrada na Paracoccidioidomicose experimental122. A 

inibição destas quimiocinas está relacionada com a ausência de IFN-γ e 

conseqüentemente com uma resposta imune celular deficiente122. A segunda tem sido 

recentemente demonstrada por CAMPANELLI et al.38 (2003) que observaram uma 

alta expressão de CTLA-4 (molécula co-inibitória caracterizada por regular 

negativamente a ativação e proliferação de células T) em células mononucleares de 

sangue periférico de pacientes com Paracoccidiodomicose. Outra hipótese, a ser 

acrescentada, seria a apoptose, mediada por Fas-FasL, de células T CD4+ altamente 

ativadas na doença. O aumento da expressão do FasL tem sido demonstrado em 

células mononucleares de sangue periférico (predominantemente CD4+) de pacientes 

com Paracoccidiodomicose38.  

Recentemente, alguns trabalhos indicam que células T regulatórias 

(Treg) CD4+CD25+ inibem a resposta imune por contato célula a célula e secretando 

citocinas imunossupressoras tais como TGF-β e IL-102, 21, 117. Alta expressão de TGF-

β e IL-10 em linfonodos99, em células mononucleares de sangue periférico38, 101, 107 e 

no soro de pacientes com Paracoccidioidomicose51, 78 pode indicar um possível 
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envolvimento das células T regulatórias (CD4+CD25+) na patogênese da 

Paracoccidioidomicose. No presente estudo, nós não examinamos a expressão do 

marcador CD25 nas células T CD4+, devido a limitações metodológicas, mas nós 

temos observado um sugestivo estado de imunossupressão nas amostras de 

Paracoccidioidomicose bucal com alto número de fungos, o qual poderia ser 

dependente das células CD4+CD25+ regulatórias, como tem sido recentemente 

sugerido para a infecção por Leishmania14, 15. Adicionalmente, tem sido demonstrado 

que TGF-β e IL-10 podem inibir a expressão de iNOS em macrófagos murinos44, 46, 55, 

71, 103. Recentes publicações envolvem as Treg no controle da infecção por 

Leishmania major por modular uma excessiva resposta imune efetora14, 15. BELKAID 

et al., em 200214 e 200315, têm observado que as células Treg causam supressão de 

uma excessiva resposta Th2 nos camundongos susceptíveis a Leishmania, enquanto 

que em animais resistentes, estas células controlam a resposta Th1, permitindo a 

sobrevivência do parasita, com manutenção da resposta de memória e resistência à 

reinfecção.  

Por outro lado, o receptor de IL-2 (CD25) tem sido associado com o 

aumento da população de linfócitos T ativados45, sendo necessário para a 

continuação do seu ciclo celular e para a elaboração de uma resposta imune 

efetiva106. Na Paracoccidioidomicose, PERAÇOLI, em 2000106, ao demonstrar baixa 

expressão do receptor de IL-2 (CD25) nas células mononucleares de sangue 

periférico de pacientes portadores da Paracoccidioidomicose ativa, bem como baixa 

produção de IL-2 e da resposta proliferativa de linfócitos T, sugere que a depressão 

da resposta imune celular na Paracoccidioidomicose parece estar associada 

principalmente com defeitos nos mecanismos de ativação de linfócitos T. 

O suposto estado de imunossupressão demonstrado por nós nas 

amostras de Paracoccidioidomicose bucal com elevada quantidade de fungos, 
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principalmente no grupo 5, foi caracterizado pelo baixo número de células T ativadas 

ou de memória (CD45RO+) e pelo baixo número de células T CD4+ e CD8+. Em 

concordância com nossos achados, SUGIZAKI et al.126, em 1999, observaram 

correlação entre antigenemia e índices de supressão da imunidade celular em 

pacientes com Paracoccidioidomicose. Neste estudo, os autores demonstraram que 

os pacientes com Paracoccidioidomicose apresentavam diferentes níveis de 

antígenos circulantes no plasma, sendo que o efeito supressor in vitro do plasma 

sobre a resposta proliferativa de linfócitos era mais evidente quando as concentrações 

antigênicas eram mais altas. Entretanto, temos que considerar que o infiltrado 

inflamatório da lesão intersticial de Paracoccidioidomicose pode não refletir os 

subtipos celulares sangüíneos do paciente portador da doença, como foi verificado 

por MOSCARDI-BACCHI et al.93 em 1989. 

Com base em nossos achados, sugerimos ainda que o baixo número 

de células T ativadas, representado pela baixa expressão da molécula CD45RO pode 

indiretamente representar um estado de hiporreatividade de linfócitos T, nos pacientes 

portadores da Paracoccidioidomicose bucal. Esta hipótese é consistente com nossos 

resultados previamente discutidos, bem como com a baixa expressão do sistema IL-

2/IL-2R, demonstrada em células mononucleares de sangue periférico de pacientes 

portadores da Paracoccidiodiomicose ativa106. Talvez, representando um estado de 

anergia dos linfócitos T nos pacientes portadores da doença ativa. 

Em conclusão, nossos achados sugerem que a baixa expressão de 

iNOS pelos macrófagos presentes nos granulomas paracoccidióidicos bucais e a 

diminuição de células T CD4+ nas amostras de Paracoccidioidomicose bucal com 

elevado número de fungos viáveis podem representar uma falha local de ativação do 

sistema imune, o que pode ter permitido a multiplicação local do fungo. A referida 

falha de ativação pode representar uma modulação da resposta imune em função da 
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persistência do antígeno. Esta modulação parece ser caracterizada pela produção de 

citocinas supressoras em seqüência à produção de citocinas inflamatórias; 

provavelmente, com o objetivo de evitar dano tecidual importante.  

Está bem relatado que a infecção pelo fungo Paracoccidioides 

brasiliensis pode resultar em uma infecção subclínica com conseqüente 

desenvolvimento de uma imunidade efetiva contra o parasita ou pode resultar em uma 

doença clínica com evolução fatal se não tratada101. Todavia, não está bem 

esclarecido se fatores relacionados ao hospedeiro como fatores genéticos34 (com hipo 

ou hiperprodução de citocinas imunorregulatórias) e ao fungo como virulência 

participam do desenvolvimento destes dois padrões de manifestação clínica da 

Paracoccidiodiomicose25. Provavelmente, a ação sinérgica dos fatores relacionados à 

resposta intrínseca do hospedeiro e daqueles relacionados às características 

biológicas do fungo contribua significativamente com a evolução da infecção pelo 

Paracoccidioides brasiliensis. Assim, futuros estudos são necessários para esclarecer 

com maior precisão a dinâmica da resposta imune na evolução da 

Paracoccidioidomicose mucocutânea.   
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6 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos e com base na metodologia utilizada, 

podemos concluir, 

A) quanto aos tipos e subtipos celulares, que: 

• O número de células CD68+, CD3+, CD8+ e CD4+ aumentou 

significativamente na Paracoccidioidomicose bucal quando 

comparado àquele do grupo Controle. Em contraste, o número 

de células CD45RO+, CD20+ e mastócitos não aumentou 

significativamente na doença; 

• Considerando a proporção dos diferentes tipos celulares 

imunomarcados, existe uma mudança no perfil celular presente 

na Paracoccidioidomicose bucal em relação ao grupo Controle. 

Na Paracoccidioidomicose bucal, observou-se uma significativa 

diminuição na proporção de células CD3+, CD4+ e de 

mastócitos, e um significativo aumento na proporção de células 

CD68+, CD45RO+ e CD20+, quando comparava-se com o grupo 

Controle; 

• Não existiu correlação entre os tipos e subtipos celulares 

CD68+, CD3+, CD8+, CD45RO+, CD20+ e mastócitos e a 

quantidade de fungos por mm2, nas amostras de 

Paracoccidioidomicose bucal. Apenas existiu correlação entre o 

número de células CD4+ e o número de fungos viáveis por mm2, 

sendo que as amostras com maior número de fungos 

apresentavam menor quantidade de células CD4+ por mm2; 

inversamente, as amostras com menor número de fungos 

apresentavam maior quantidade de células CD4+ por mm2; 
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• O número de células CD4+ por mm2 nos grupos contendo 

amostras com maior quantidade de fungos por mm2 foi similar 

àquele do grupo Controle. 

 

B) quanto à expressão de iNOS, que: 

• Houve um aumento das porcentagens de células iNOS+ (totais, 

MN/CGMN e PMN) na Paracoccidioidomicose bucal, quando se 

comparava com o grupo Controle; 

• Entre os diferentes grupos da Paracoccidioidomicose bucal, não 

se observou diferença significativa quanto ao percentual de 

células iNOS+ (totais, MN/CGMN e PMN); 

• Quando se comparavam os grupos da Paracoccidiodomicose 

bucal, individualmente, e o grupo controle, também não se 

observou diferença significativa quanto ao percentual de células 

iNOS+ (totais e MN/CGMN). Apenas a porcentagem de PMN 

iNOS+ foi estatisticamente maior nos grupos com maior número 

de fungos por mm2, quando comparada com o grupo Controle; 

• As células gigantes multinucleadas iNOS+ e células MN 

compatíveis com células epitelióides iNOS+ apresentavam 

discreta (leve) imunomarcação em todos os grupos da 

Paracoccidioidomicose bucal. Na periferia dos granulomas, a 

maioria das células MN iNOS+ também apresentavam discreta 

imunomarcação em todos os grupos com doença; 

eventualmente, notou-se moderada e intensa imunomarcação 

nestas células. Todas as células MN iNOS+ fortemente 
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marcadas estavam localizadas na periferia dos granulomas e 

apresentavam-se morfologicamente menores. 

 

 

Estas conclusões permitem-nos sugerir que: 

A baixa expressão de iNOS por macrófagos e CGMN na 

Paracoccidioidomicose bucal e a diminuição de células CD4+ nas lesões com 

elevado número de fungos podem representar uma falha de ativação do sistema 

imune local, o que permitiu a multiplicação do fungo e manutenção das lesões 

bucais ativas.  
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ABSTRACT 
INVESTIGATION OF PREDOMINANT CELL TYPES AND SUBTYPES AND 

EXPRESSION OF THE INDUCIBLE NITRIC OXIDE SYNTHASE ENZYME (iNOS) IN 

ORAL PARACOCCIDIOIDOMYCOSIS   

Paracoccidioidomycosis is a chronic granulomatous disease that induces a specific 

inflammatory and immune response. The participation of nitric oxide (NO), a product of 

the inducible nitric oxide synthase enzyme (iNOS), as an important fungicidal molecule 

against Paracoccidioides brasiliensis has been demonstrated. In order to further 

characterize the oral lesions of Paracoccidioidomycosis and elucidate the dynamics of 

the immune response occurring at the site of inflammation, iNOS+, CD45RO+ 

(active/memory T lymphocyte), CD3+ (T lymphocyte), CD8+ (cytolytic T lymphocyte), 

CD20+ (B lymphocyte) and CD68+ (macrophage) cells and mast cells were identified 

and quantified by immunohistochemistry in 20 samples of Oral 

Paracoccidioidomycosis (OP) and 8 clinically healthy oral tissues (Control), by means 

of immunoperoxidase. The number of viable fungi was verified in all OP samples, 

which were divided into five groups: 1 (1-50 yeast cells/mm2), 2 (51-100 yeast 

cells/mm2), 3 (101-200 yeast cells/mm2), 4 (201-400 yeast cells/mm2) and 5 (401-800 

yeast cells/mm2). The results showed weak immunolabeling for iNOS in all 

aggregations of epithelioid and multinucleated giant cells (MNGC), as well as strong 

immunolabeling in scarce mononuclear (MN) cells located at the periphery of the 

granuloma. No significant increase was observed in the proportion of MN and MNGC 

iNOS+ cells in the OP groups when individually compared to the Control group. The 

results further demonstrated that, despite their low number, the polymorphonuclear 

neutrophils (PMN) found in the granulomas and micro-abscesses were strongly iNOS+
. 

Additionally, the investigation revealed similarity in the number of CD4+ cells between 

the OP groups with higher numbers of fungi (Groups 4 and 5) and the Control group. 

The findings suggest that low expression of iNOS by macrophages and MNGC in OP 

and the small number of CD4+ T cells in OP lesions with higher numbers of fungal cells 

may represent a failure of the local immune system, which allowed local fungal 

multiplication and maintenance of active oral lesions. 
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