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RESUMO 

 

 

A Hiperplasia Papilar (HP) é considerada uma forma de candidose bucal, em 

especial uma forma de estomatite por dentadura, tipo III segundo a classificação de 

Newton (1962), a qual obedece a critérios clínicos e microscópicos. Sua etiologia é 

ainda pouco esclarecida, mas diversos fatores têm sido associados, tais como 

próteses dentárias mal adaptadas, má higiene oral, material utilizado na confecção 

das próteses resultando em hipersensibilidade, trauma, imunodeficiência e o fungo 

Candida albicans. A aderência e a invasão deste fungo no tecido epitelial já foram 

comprovadas e relatadas na literatura, entretanto ainda não há trabalhos que 

identifiquem a presença e a localização exata do fungo C. albicans no revestimento 

epitelial das lesões de HP. Os linfócitos T e os macrófagos são as principais células 

envolvidas no mecanismo de defesa do hospedeiro contra leveduras do gênero 

Candida, contudo é necessário estabelecer uma relação entre a presença do fungo 

e as alterações epiteliais, bem como o tipo e intensidade do infiltrado inflamatório 

presente nas HPs. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a presença de 

Candida albicans no revestimento epitelial de lesões de HP, por meio de 

imunofluorescência, e correlacionar os valores quantitativos obtidos com as 

características demográficas, do epitélio e do infiltrado inflamatório subepitelial. 

Mucosa palatal normal foi utilizada como controle. A análise estatística comparativa 

múltipla entre o número médio de fungos nos diferentes grupos experimentais 

(Grupo HP e Grupo controle) foi obtida pelo teste de Mann Whitney, e a correlação 

do número médio de Candida albicans imunomarcadas com as características do 

revestimento epitelial e do infiltrado inflamatório subepitelial por meio do teste de 

Spearman. Em ambos os testes, foram adotados o nível de significância de 5% 

(p<0,05). Apenas as lesões de HP demonstraram a presença de C. albicans, e o 

número médio foi de 14 C. albicans/mm2. Não se observou correlação entre o 

número médio de C. albicans e as diferentes características epiteliais ou do infiltrado 

inflamatório subjacente ou ainda as características demográficas.  

 

Palavras-chave: Estomatite sob prótese. Hiperplasia. Candida albicans. Mucosa 

bucal.  



 

Papillary hyperplasia: quantitative analysis of Candida albicans in the lining 
epithelium and its correlation with the microscopic characteristics. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The papillary hyperplasia (PH) is considered a form of oral candidosis, in 

particular a form of denture stomatitis, type III according to the classification of 

Newton (1962), which fulfills the clinical and microscopic criteria. Its etiology is still 

unclear, but several factors have been associated, such as prostheses poorly 

adapted, poor oral hygiene, material used in the manufacture of prostheses resulting 

in hypersensitivity, trauma, immune and fungus Candida albicans. The adhesion and 

invasion of this fungus in the epithelial tissue have been demonstrated and reported 

in the literature, however there is not a work to identify the presence and exact 

location of the fungus C. albicans in the epithelial lining of the lesions of PH. T-

lymphocytes and macrophages are the main cells involved in host defense 

mechanism against the yeast of Candida, however it is necessary to establish a 

relationship between the presence of the fungus and the epithelial changes, and the 

type and intensity of inflammatory infiltrate present in PHs. This study aimed to 

evaluate the presence of Candida albicans in the epithelial lining of lesion of PH, by 

immunofluorescence and to correlate the quantitative values obtained with the 

demographic characteristics, the epithelium and the subepithelial inflammatory 

infiltrate. Normal palatal mucosa was used as control. Comparative statistical 

analysis between the multiple number of fungi in different experimental groups (PH 

group and Control group) was obtained by Mann Whitney test, and correlation of the 

average number of Candida albicans immunomarked with the characteristics of the 

epithelial lining and subepithelial inflammatory infiltrate by Spearman test. In both 

tests were used a significance level of 5% (p <0.05). Only the lesions of PH 

demonstrated the presence of C. albicans, and the average number was 14 C. 

albicans/mm2. There was no correlation between the average number of C. albicans 

and the different characteristics of epithelial or underlying inflammatory infiltrate or 

demographic characteristics. 

Key words: Denture stomatitis. Hyperplasia. Candida albicans. Mouth mucosa.  
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1 INTRODUÇÃO E SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 1.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

 

Em 1839, foi observado pela primeira vez, por Langenbeck, o mais importante 

fungo patogênico ao homem, hoje conhecido como Candida albicans (C. albicans) 

(MANDELL et al., 2005). 

Fungos patogênicos podem ser divididos em duas categorias gerais, 

patógenos primários e patógenos oportunistas. Fungos patogênicos primários 

existem normalmente em um reservatório ambiental e infectam pessoas que tenham 

sido largamente expostas ao microrganismo ou que sejam imunologicamente 

sensíveis ao fungo. Patógenos oportunistas aproveitam-se da debilidade ou 

imunossupressão do hospedeiro para causar infecção, pois na maior parte do tempo 

são encontrados como comensais em organismos sadios (BURIK; MAGEE, 2001; 

GOLECKA et al., 2006). 

C. albicans é um fungo oportunista e pertence ao reino Fungi, filo 

Deuteromycotina ou Fungi Imperfecti (SINDRIN et al., 2004). É um organismo 

diplóide eucarioto, que possui informação genômica suficiente para crescer, 

multiplicar e colonizar diferentes ambientes que se tornem um meio de cultura dentro 

do corpo humano (ODDS, 1988). 

C. albicans é um fungo dimórfico, que pode existir tanto em forma de levedura 

quanto em forma de hifas. Na fase de levedura, C. albicans pode medir de 2 a 8 µm 

por 3 a 14 µm e tem forma esférica ou ovóide, e as hifas podem se estender a 

algumas centenas de micrometros e são compostas de longas ramificações, 

septadas ou filamentosas. O dimorfismo não só é relevante para a patogenicidade 

do fungo como também para os problemas clínicos de diagnóstico e de tratamento 

da doença relacionada (RADFORD; CHALLACOMBE; WALTER, 1999; FARAH; 

ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; CALDERONE; FONZI, 2001).   

A parede celular é composta principalmente de carboidratos (80-90%), 1-

glucano, quitina, e manana. Os componentes da parede celular das leveduras e 

hifas são semelhantes, embora exista alguma variação quantitativa (CANNON; 

CHAFFIN, 1999; CALDERONE; FONZI, 2001).  
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Candidose é indubitavelmente a mais difundida e prevalente das doenças 

micóticas do ser humano, principalmente se causada pela espécie endógena, C. 

albicans (OLSEN, 1974; GOLECKA et al., 2006; KUSCH et al., 2007; CATEAU et al., 

2008). Esta espécie fúngica é um componente da microbiota natural do organismo. 

A maioria, se não todos os humanos, adquirem este fungo ao nascimento durante o 

parto. Originalmente, C. albicans vive em harmonia com outros microrganismos no 

corpo e existe meramente como um colonizador. Porém, vários fatores podem 

interferir nessa harmonia e desencadear o desenvolvimento de uma infecção ativa e 

sintomática (CHANDLER; KAPLAN; AJELLO, 1980).  

Fatores relacionados ao hospedeiro desempenham um papel tão importante 

quanto a virulência atribuída ao organismo na patogênese da candidose bucal 

(FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; BURIK; MAGEE, 2001). O ambiente 

intraoral, com a presença de próteses, também desempenha um papel crucial no 

processo da doença. Assim, uma combinação de fatores relacionados a virulência 

microbiana, fatores ambientais e fatores relacionados à defesa do hospedeiro 

determinam a doença e as diversas manifestações da infecção (FARAH; ASHMAN; 

CHALLACOMBE, 2000, FILLER, 2006).   

Dentre os muitos fatores predisponentes possíveis para a candidose bucal, 

incluem-se os fatores intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos incluem a depressão 

da imunidade celular, como na idade avançada, gravidez, prematuridade, 

neoplasias, hemopatias, endocrinopatias, avitaminoses e, em particular, a AIDS. 

Outro fator intrínseco predisponente é a deficiência de ferro. A infecção por C. 

albicans atingirá preferencialmente os sítios com efeitos distróficos da carência de 

ferro, tais como língua, ângulos dos lábios e unhas das mãos. A deficiência em ferro 

também deprime a imunidade celular, porém a correlação entre esses fatores na 

promoção da candidose ainda não está clara (CAWSON; BINNIE; EVESON, 1997). 

Os fatores extrínsecos são principalmente as interferências com a microflora normal 

pelo uso prolongado de antibióticos (principalmente os de amplo espectro), de 

corticóides, de agentes antineoplásicos, assim como intervenções cirúrgicas e 

agentes físicos, como o trauma causado pela prótese (CAWSON; BINNIE; EVESON, 

1997; ZAITZ et al., 1998; VARDAKAS et al., 2009).  

Em contrapartida, devem ser levados em consideração os fatores de virulência 

das leveduras, tais como o fenômeno de aderência, a forma miceliana, a 

variabilidade fenotípica, a produção de enzimas extracelulares (proteases e 
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fosfolipases), de toxinas, dentre outros. Propriedades específicas de certas espécies 

favorecem a colonização e invasão dos tecidos adjacentes (ZAITZ et al., 1998; 

CANNON; CHAFFIN, 1999; CALDERONE; FONZI, 2001).  

A candidose invasiva, também chamada de candidemia, tem emergido como 

uma importante infecção nosocomial em pacientes imunocomprometidos, resultando 

em morbidade e mortalidade significantes (DUPONT, 1991; BECK-SAQUÉ; JARVIS, 

1993; FOX, 1993; CHAVASCO et al., 2006). O uso de cateter e próteses, em 

conjunto com técnicas cirúrgicas e a permanência nas unidades de terapia intensiva 

(UTI’s), contribuem também para a expansão dessas infecções (MARCILLA; 

VALENTIN; SENTANDREU, 1998, VARDAKAS et al., 2009).  

 

 

 1.2 CANDIDA ALBICANS E PATOLOGIAS BUCAIS RELACIONADAS 

 

 

Muitas espécies de Candida são comensais na mucosa bucal, mas podem 

causar doenças quando as condições se tornam favoráveis. Estes organismos 

normalmente colonizam superfícies muco-cutâneas, as quais podem constituir porta 

de entrada para os tecidos mais profundos, em especial quando a defesa do 

hospedeiro está comprometida ou mesmo quando existem áreas traumatizadas 

(AKPAN; MORGAN, 2002; BARBEAU et al., 2003; BADAUY et al., 2005). 

Na mucosa bucal, além da imunossupressão e da presença do fungo do 

gênero Candida como fatores predisponentes, destaca-se também o uso de 

próteses totais ou parciais na candidose, em especial a estomatite relacionada ao 

uso da dentadura (BARBEAU et al., 2003), assim como a redução do fluxo salivar e 

mudanças da microbiota comensal. Em relação aos fatores sistêmicos que 

favorecem esta doença incluem-se radioterapia, antibioticoterapias, doenças 

malignas, dieta rica em carboidratos e desordens endócrinas, como diabetes, 

hiperparatireoidismo e hipotireoidismo (FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000). 

Fatores químicos presentes no material que constitui as próteses removíveis, com 

potencial tóxico e alérgico, também têm sido considerados, porém raramente 

investigados (KNAK et al., 1983; FREITAS et al., 2008). 

As principais doenças fúngicas que acomentem a mucosa bucal são 

caracterizadas clínica e microscopicamente como candidose aguda 
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pseudomembranosa, candidose aguda atrófica, candidose crônica hiperplásica, 

glossite romboidal mediana, queilite angular e em especial, a estomatite por 

dentadura (DIAS; RAMOS-E-SILVA, 1994). 

A estomatite por dentadura pode ainda ser classificada clinicamente em três 

tipos (NEWTON, 1962; BUDTZ-JORGENSEN; BERTRAN, 1970a):  

Tipo I: Pontos hiperêmicos em uma área limitada da mucosa. Esse tipo de 

lesão tem sido relacionado com o trauma da prótese;  

Tipo II: Eritema difuso na maior parte da mucosa que está em contato com a 

prótese;  

Tipo III: Inflamação com hiperplasia papilar. Nesse caso, a mucosa apresenta 

uma aparência nodular com superfície avermelhada, normalmente presente sob toda 

a área que suporta a prótese, mas pode ainda estar restrita à região central do 

palato.  

A espécie de Candida mais comumente encontrada em lesões bucais é a C. 

albicans, seguida pelas espécies C. pseudotropicalis, C. tropicalis, C. parapsilosis, 

C. glabrata, C. krusei, C. guilliermondi (FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; 

CALDERONE; FONZI, 2001; VARDAKAS et al., 2009). Em função do avanço dos 

métodos laboratoriais biomoleculares, como o PCR (Reação em Cadeia da 

Polimerase), mais duas espécies de Candida foram relacionadas genotipicamente a 

C. albicans: C. dubliniensis e C. stellatoidea (MCCULLOUGH; CLEMONS; 

STEVENS, 1999; CHAVASCO et al., 2006). 

Uma característica do fungo C. albicans, a qual tem atraído diversos 

pesquisadores durante décadas, é a sua capacidade de se alternar entre diferentes 

morfologias. C. albicans pode crescer isolada, na forma de levedura por brotamento 

(blastóporos) ou na forma filamentosa (incluindo tanto pseudohifas quanto hifas 

verdadeiras), na qual as células permanecem aderidas após a divisão celular 

(ODDS, 1988, CALDERONE; FONZI, 2001; BURIK; MAGEE, 2002). 

Diversas mudanças ambientais, incluindo a passagem do metabolismo aeróbico 

para o metabolismo fermentativo ou o aumento de determinados compostos, como a 

N-acetil glucosamina, causam a mudança da levedura de C. albicans para o 

crescimento filamentoso (hifa). Esta mudança é acompanhada por alterações no 

metabolismo de carboidratos e a interrupção da transferência de elétrons no interior 

da célula. Tanto a temperatura quanto o pH podem regular o dimorfismo de C. 

albicans (BUFFO; HERMAN; SOLE, 1984; CALDERONE; FONZI, 2001). 
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As três principais formas, blastóporos, pseudohifas e hifas, são encontradas em 

todos os tecidos infectados, e os estudos até agora indicam que a transição entre 

estas formas é fundamental para a patogênese. Essa transição também pode ser 

manipulada em laboratório alterando-se o meio de cultura (UHL et al. 2003).  

Candida albicans invade o epitélio na forma de hifa e, na maioria dos casos, 

induz uma resposta proliferativa epitelial (KING; LEE; MORRIS, 1980; CAWSON; 

BINNIE; EVESON, 1997).  

Leveduras foram detectadas em 78 a 100% dos pacientes com estomatite 

induzida por prótese, com um aumento de 10 vezes na contagem das leveduras 

obtidas a partir da placa microbiana sobre a prótese dos pacientes com estomatite 

comparada aquela dos controles saudáveis (BUDTZ-JORGENSEN, 1990).  

Para entender a patogenicidade e impacto clínico de Candida, é necessário 

analisar a interação fungo-hospedeiro. Essa interação inclui a expressão da 

patogenicidade determinante do fungo em oposição à resposta imune natural e 

adaptativa do hospedeiro (MARCILLA; VALENTIN; SENTANDREU, 1998; BURIK; 

MAGEE, 2001; BADAUY et al., 2005; FILLER, 2006).  

Para alterar o comportamento de saprófita para patogênica, o fungo C. albicans 

precisa desenvolver características fenotípicas favoráveis a sua entrada no 

organismo hospedeiro (MARCILLA; VALENTIN; SENTANDREU, 1998).  Alguns 

fatores ambientais, como o pH,  temperatura, disponibilidade de oxigênio, nitrogênio 

e disponibilidade de fonte de carbono, também afetam a distribuição das células 

entre as três principais formas fúngicas (UHL et al., 2003). 

A maioria dos fatores sistêmicos e locais predisponentes à candidose bucal 

foram classificados por ODDS (1998) e os mais importantes são: 

 

• Próteses 

Próteses e aparelhos com higiene oral inadequada representam o principal 

irritante crônico local na cavidade bucal. É provável que a constante irritação da 

prótese possa causar violações locais microscópicas na mucosa bucal, permitindo o 

acesso do microrganismo. Além disso, contagem de leveduras na saliva é muito 

mais elevada em pacientes desdentados totais comparada aos dentados (BUDTZ-

JORGENSEN; BERTRAM, 1970a; FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; 

VARDAKAS et al. 2009). Além disso, o uso de próteses produz um microambiente 

favorável ao crescimento de Candida, com baixo teor de oxigênio, baixo pH e um 
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ambiente anaeróbio, permitindo uma melhor aderência de Candida spp ao acrílico 

(AKPAN; MORGAN, 2002). 

 

• Antibioticoterapia 

Pacientes em terapia antimicrobiana de amplo espectro são predispostos a 

alterações na microbiota bucal. Corticosteróides tópicos, sistêmicos, e na forma de 

aerossóis, bem como o uso excessivo de bochechos com componentes 

antibacterianos também podem predispor à infecção de leveduras por via oral 

(BUDTZ-JORGENSEN; BERTRAM, 1970b). 

A antibioticoterapia causa diminuição do fluxo salivar e consequente ausência 

de constituintes antifúngicos salivares como lactoferrina, lisozima e histatinas, o que 

pode explicar o aumento do transporte e infecção por leveduras em pacientes 

xerostômicos. Mudanças no pH, teor de glicose, e níveis de IgA secretória também 

apresentam um importante papel em pacientes predispostos à infecção 

(SAMARANAYAKE; MACFARLANE, 1990, AKPAN; MORGAN, 2002).  

 

• Quimioterapia e Radioterapia 

Os mecanismos de defesa são afetados em pacientes com doença maligna, 

como um resultado da quimioterapia e radioterapia terapêuticas envolvidos no seu 

tratamento. Isto pode levar a transtornos de número e de função dos 

polimorfonucleares e fagócitos mononucleares resultando em candidose bucal. 

Estima-se que 50% e 70% dos pacientes submetidos à radioterapia e à 

quimioterapia, respectivamente para leucemia e tumores sólidos, sofrem de 

candidose bucal (FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; VARDAKAS et al., 

2009). 

 

• Dieta 

Uma variedade de fatores nutricionais, incluindo deficiências de ferro, ácido 

fólico, vitaminas e dietas ricas em carboidratos, tem sido relacionada à patogênese 

da infecção oral por Candida (FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; 

SITHEEQUE; SAMARANAYAKE, 2003). 
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• Desordens Endócrinas 

Espécies de Candida são mais prevalentes na cavidade bucal de pacientes 

diabéticos do que em pacientes saudáveis (RADFORD; CHALLACOMBE; WALTER, 

1999; FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000).  

As mais frequentes manifestações associadas a desordens endócrinas 

incluem o hiperparatireoidismo idiopático e hipoadrenocorticismo, mas a candidose 

se manifesta apenas quando há um defeito imunológico (FARAH; ASHMAN; 

CHALLACOMBE, 2000; SITHEEQUE; SAMARANAYAKE, 2003). 

 

• Desordens Imunológicas 

A candidose é uma manifestação comum em uma variedade de 

imunodeficiências. A Síndrome da Imunodeficiência Combinada Grave (SCID) 

caracteriza-se por defeitos nas funções da imunidade mediada por células. Como 

resultado da depressão dessa imunidade e da imunidade fagocítica, a candidose 

pode disseminar para outros tecidos, essa é uma característica em muitos pacientes 

com SCID (FARAH; ASHMAN; CHALLACOMBE, 2000; LILLY et al., 2006). Em 

pessoas infectadas pelo vírus da imunodeficiênica humana (HIV), a candidose se 

desenvolve mais frequentemente quando as células T CD4+ estão reduzidas abaixo 

de 200 células/µl (LILLY et al., 2006).  

Deficiência de Mieloperoxidase Hereditária é uma doença comum vista em 1 

a cada 4000 indivíduos, e consiste na ausência de mieloperoxidase (MPO) nos 

grânulos de  leucócitos polimorfonucleares (PMNs) e macrófagos, o que resulta na 

dificuldade de eliminação de C. albicans pelo organismo (FARAH; ASHMAN; 

CHALLACOMBE, 2000). 

 

• Alergias 

A reação alérgica ao acrílico da prótese tem sido reconhecida em muitos 

trabalhos como um dos mecanismos envolvidos na patogênese da estomatite por 

dentadura, em especial a hiperplasia papilar; entretanto ainda existem dúvidas sobre 

a associação desses mecanismos com a presença de Candida albicans 

(DANILEWICZ-STYSIAK, 1971; DEVLIN; WATTS, 1984; TSUCHIYA et al. 1994).  
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1.3  INVASÃO DE CANDIDA ALBICANS NAS CÉLULAS EPITELIAIS  

 

 

 Achados histopatológicos indicam a presença de células fúngicas de Candida 

albicans tanto dentro das células epiteliais quanto entre elas (NAGAI; TAKESHITA; 

SAKU, 1992; FILLER; SHEPPARD, 2006). Postula-se que a localização intracelular 

dos microrganismos protege-os da resposta imune do hospedeiro (FILLER; 

SHEPPARD, 2006). Dois diferentes mecanismos de invasão das células epiteliais 

são descritos. O primeiro mecanismo é a produção de enzimas líticas, como a 

Aspartil Proteinase (SAP), secretada por Candida. Tem sido proposto que estas 

enzimas digerem a superfície das células epiteliais e, assim, proporcionam a entrada 

nas células. A SAP pode ser especialmente importante para a invasão dos 

queratinócitos. Outro mecanismo é a indução da endocitose nas células epiteliais. 

Tem sido observado que C. albicans induz as células epiteliais a produzirem 

pseudópodos, os quais circundam e internalizam o microrganismo. A formação 

destes pseudópodos se dá pelo acúmulo dos microfilamentos das células epiteliais 

em torno do fungo (FILLER; SHEPPARD, 2006). Além disso, estudos comprovam 

que C. albicans também utiliza a força mecânica para penetrar nos tecidos 

(JAYATILAKE; SAMARANAYAKE; SAMARANAYAKE, 2005; KUMAMOTO; VINCES, 

2005).   

Adesão de Candida na parede das células epiteliais, considerada um passo 

importante para o início da infecção, é promovida por certos componentes da parede 

celular fúngica, como manose, receptores C3d, manana e sacarina (AKPAN; 

MORGAN, 2002; JÄRVENSIVU et al., 2006). O grau de hidrofobicidade e a 

capacidade de ligação à fibronectina do hospedeiro também têm sido relatados 

como sendo importantes nas fases iniciais da infecção. Outros fatores envolvidos 

são a formação do tubo germinativo, a presença de micélios, persistência dentro das 

células epiteliais, endotoxinas, indução do fator de necrose tumoral e proteinases 

(AKPAN; MORGAN, 2002). 
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1.4  MECANISMOS IMUNES EM RESPOSTA A CANDIDA ALBICANS 
 

 

 A ativação do sistema imune mediada por células T e macrófagos é 

considerada crítica no mecanismo de defesa do hospedeiro contra Candida albicans. 

O consequente afluxo de neutrófilos polimorfonucleares é o principal fator de 

limitação da propagação da infecção. Assim, defeitos no sistema imune predispoem 

infecções por Candida (JOHANNESSEN et al., 1986; WEBB et al., 1998).  

Monócitos e macrófagos eliminam microrganismos ingeridos por uma 

variedade de mecanismos inflamatórios, mas essa capacidade microbicida é 

relativamente limitada quando comparada aos neutrófilos. Monócitos do sangue 

periférico humano liberam uma molécula inflamatória potente, o fator de necrose 

tumoral (TNF), em uma resposta dose-dependente, quando expostos a C. albicans e 

outras espécies de Candida (AYBAY; IMIR, 1996). Interferon gama (IFN У) aumenta 

a capacidade dos macrófagos teciduais para eliminar fungos (BURIK; MAGEE, 

2001).  

  

 

1.5  IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDA ALBICANS 
 

 

A presença do fungo, nas lesões de candidose bucal bem como nas 

superfícies das próteses totais superiores, tem sido bem estabelecida através de 

exames utilizando swab e cultivo do fungo (KAPLAN et al., 1998; BARBEAU et al., 

2003; POULOPOULOS et al., 2007). Do ponto de vista microscópico, alguns 

trabalhos demonstraram leveduras de fungos pelo método de coloração de PAS 

(Periodic Acid Schiffer) (WILLIAMS et al., 1998; ORÓS et al., 2004; BADAUY et al., 

2005; POULOPOULOS et al., 2007). Entretanto, em um estudo feito por Kaplan et 

al. (1998), as análises microbiológicas nas amostras tanto de próteses quanto do 

palato dos pacientes, confirmaram a presença de Candida, e todos os cortes 

histológicos corados com Gram e PAS foram negativos para hifas de Candida, o que 

está de acordo com outros estudos (BUDTZ-JORGENSEN, 1970b; BERGENDAL; 

ISACSSON, 1983; WESCOTT; CORRELL, 1984). Portanto, em grande parte dos 

casos de candidose, incluindo Hiperplasia Papilar, esse método não tem se 
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mostrado eficiente, sendo necessários outros métodos de identificação (KAPLAN et 

al., 1998; MARCILLA; VALENTIN; SENTANDREU, 1998; MCCULLOUGHT; 

CLEMONS; STEVENS, 1999; JÄRVENSIVU et al., 2006), como a Imunoistoquímica, 

a Imunofluorescência, CHROMagar Candida, padrão de assimilação de carboidrato, 

Hibridização in situ, PCR, dentre outros (MCCULLOUGH; CLEMONS; STEVENS, 

1999; BARBEAU et al., 2003; ORÓS et al., 2004; CHAVASCO et al., 2006; 

JÄRVENSIVU et al., 2006; LILLY et al., 2006).  

De qualquer modo, métodos diagnósticos para lesões provocadas por 

Candida, na superfície dos tecidos, são relativamente efetivos, mas nenhum método 

satisfatório tem sido disponível quando o fungo invade os tecidos humanos e sangue 

(MARCILLA; VALENTIN; SENTANDREU, 1998).  

 

 

 1.6  HIPERPLASIA PAPILAR 

 

 

A hiperplasia papilar (HP) é considerada uma forma de candidose bucal, em 

especial uma forma de estomatite por dentadura, tipo III segundo a classificação de 

Newton (1962), a qual obedece critérios clínicos e microscópicos. A HP foi 

inicialmente descrita por Fisher e Rashid (1952) e caracteriza-se por numerosas 

papilas hiperplasiadas e eritematosas, resultantes de proliferação epitelial, 

localizadas comumente na mucosa do palato em contato com a superfície acrílica da 

prótese, sendo geralmente assintomática. Diversas são as denominações utilizadas 

para essa patologia como hiperplasia papilar do palato, papilomatose do palato, 

pseudopapilomatose, estomatite hipertrófica, granulação do palato e hiperplasia 

pseudoepiteliomatosa do palato (DIAS; RAMOS-E-SILVA, 1994, BARBEAU et al., 

2003). Ainda não há na literatura trabalhos que identifiquem a presença e a 

localização exata do fungo C. albicans no revestimento epitelial das lesões de HP.  
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1.6.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E FATORES PREDISPONENTES 

 

 

A HP consiste de hiperplasia nodular da mucosa do palato, geralmente com 10 a 

15mm de largura, ao longo da linha mediana. Geralmente, os nódulos são 

vermelhos e tornam-se maiores por inflamação sob a prótese total (CAWSON; 

BINNIE; EVESON, 1997). 

A maioria dos pacientes que apresentam essa afecção demonstra lesão papilar 

difusa sob a prótese total. A área de envolvimento tecidual corresponde a 

aproximadamente toda a superfície recoberta pela porção palatina da base da 

prótese. A mais constante manifestação clínica é a inflamação da região afetada 

(CATALAN; HERREVA; MARTINEZ, 1987).  

Quando a mucosa palatina é lavada e seca, a natureza papilar dos tecidos 

anormais torna-se mais aparente. Um jato de ar direcionado perpendicularmente à 

superfície papilar causa a separação das papilas de maneira a lembrar “campos de 

trigo ao vento” (FISHER; RASHID, 1952).  

A HP do palato não se resolve com a retirada da prótese total e, por vezes, é 

encontrada em pacientes que não a usam. A afecção é benigna e não se justifica a 

retirada do tecido da área (CAWSON; BINNIE; EVESON, 1997).  

Embora a patogênese exata ainda seja incerta, uma combinação de trauma e 

infecção por Candida tem sido sugerida (BUDTZ-JORGENSEN; BERTRAM, 1970a, 

BUDTZ-JORGENSEN; BERTRAM, 1970b; ETTINGER, 1975; BERGENDAL; 

ISACSSON. 1983). A HP está relacionada a problemas de instalação das próteses, 

pobre higiene das próteses e uso das mesmas 24 horas por dia. Sua frequência em 

pacientes usuários de próteses que tenham idade avançada está entre 5 a 20% 

(BUDTZ-JORGENSEN; STENDERUP; GRABOWSKI, 1975; ETTINGER, 1975; 

KAPLAN; MOSKONA, 1990; MOSKONA; KAPLAN, 1992; NEVILLE et al., 1995). 

Próteses antigas estão associadas com mais frequência à HP (KAPLAN; 

MOSKONA, 1990; MOSKONA; KAPLAN, 1992), o que tem sido atribuído às 

alterações superficiais da base da prótese total, como o aumento da porosidade, que 

provavelmente ocorre com o decorrer do tempo, facilitando assim a aderência e 

colonização por Candida (CATALAN; HERREVA; MARTINEZ, 1987; SEGAL, 

LEHRMAN; DAYAN, 1988; SEGAL; KRAMER; DAYAN, 1992). 

 



1  INTRODUÇÃO E SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA 
                           

26 

1.6.2 CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS E DIAGNÓSTICO 

 

 

Microscopicamente, as lesões de HP são representadas por hiperplasia do 

epitélio, com superfície papilar, hiperplasia pseudoepiteliomatosa, cristas epiteliais 

colunares e cristas bífidas. O tecido conjuntivo subjacente apresenta uma resposta 

inflamatória variável, muitas vezes invadindo o tecido epitelial, constituído 

principalmente por linfócitos e plasmócitos, e alguns polimorfonucleares também 

podem estar presentes (FISHER; RASHID, 1952; NAGAI; TAKESHITA; SAKU, 1992; 

KAPLAN et al., 1998).  

A HP não apresenta displasia epitelial, assim como não existem relatos de 

transformação maligna. Contudo, não é raro que patologistas familiarizados com 

lesões orais confundam o diagnóstico de hiperplasia papilar com carcinoma 

espinocelular bem diferenciado (BHASKAR; BEASLEY; CUTRIGHT, 1970). 

Não existem estudos definitivos em relação a HP que confirmem a presença de 

leveduras e/ou hifas de C. albicans na lesão. E ainda não se sabe se fatores como a 

presença de Candida tem uma correlação com características do epitélio, e com o 

tipo e a intensidade do infiltrado inflamatório subjacente.  

Os mecanismos pelos quais C. albicans contribui para essa patologia ainda são 

desconhecidos, e preparações histológicas não mostram a penetração do fungo nos 

tecidos da mucosa bucal afetada, sendo necessário um teste mais sensível e 

específico para esta avaliação. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

A proposição do presente estudo foi avaliar a partir de biópsias de 

Hiperplasia Papilar em palato de pacientes usuários de prótese total superior: 

 

 A presença de Candida albicans no revestimento epitelial e 

 

 A correlação dos valores quantitativos obtidos com as características 

demográficas, do revestimento epitelial e do infiltrado inflamatório 

subepitelial.  
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3  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

3.1  SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

As amostras de Hiperplasia Papilar (27), localizadas em palato, relacionadas 

ao uso de prótese total superior, registradas no período de 2000 a 2007, foram 

selecionadas a partir dos arquivos do Laboratório de Anatomia Patológica, do 

Departamento de Estomatologia (Patologia), da Faculdade de Odontologia de 

Bauru/Universidade de São Paulo, FOB/USP. Como controle (grupo Controle), foram 

selecionadas áreas de mucosa com aspecto microscópico de normalidade, 

presentes em margens de cortes microscópicos de adenoma pleomórfico (cinco 

casos), carcinoma mucoepidermóide (um caso), lesão com suspeita clínica de 

trauma (um caso) e lesão cística recidivante (um caso), todas oriundas de palato. As 

amostras do grupo Controle eram de pacientes não usuários de prótese total 

superior e foram também selecionadas dos arquivos do mesmo Laboratório.  

Foram registradas informações referentes aos pacientes, como gênero, idade 

e raça, assim como características clínicas das lesões, tempo de uso da prótese 

total superior e presença de câmara de sucção.  

 

 

3.2  AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA DOS CORTES CORADOS EM 

HEMATOXILINA E EOSINA 

 

 

Foram avaliados subjetivamente os cortes microscópicos, corados em 

Hematoxilina e Eosina (HE), referentes aos casos previamente selecionados.  

As lâminas foram analisadas criteriosamente, por 2 examinadores, em dois 

períodos com intervalo de 3 meses, priorizando as características do revestimento 

epitelial, bem como o tipo e a intensidade do infiltrado inflamatório presente.  

O revestimento epitelial foi avaliado considerando os seguintes aspectos: 

• Espessura  

O revestimento epitelial foi considerado hiperplásico (com mais de 10 



3  CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 

34 

camadas), atrófico (até 4 camadas) e normal (4 a 10 camadas). 

• Queratinização 

Foram avaliados o tipo de queratinização (orto ou paraqueratinizado), sua 

ausência e sua espessura (normal ou hiperqueratinizado). A presença de 5 camadas 

ou mais de queratina foi considerada como hiperqueratose.  

• Cristas alongadas 

• Hiperplasia pseudoepiteliomatosa 

• Exocitose 

• Microabscessos de Munro  

• Pérolas córneas-like. 

As presenças de cristas alongadas, hiperplasia pseudoepiteliomatosa e 

exocitose foram classificadas seguindo os escores (1) – comprometendo até um 

terço do revestimento epitelial, (2) – comprometendo até dois terços do revestimento 

epitelial, e, (3) – comprometendo a totalidade ou quase todo revestimento epitelial. 

Microabscessos de Munro e pérolas córneas-like foram categorizadas quanto à sua 

presença ou ausência.  

O tecido conjuntivo subjacente foi classificado de acordo com: 

• Tipo do infiltrado inflamatório predominante, se mono ou 

polimorfonuclear 

• Intensidade do infiltrado inflamatório predominante, classificado em 

ausente (0), discreto (1), moderado (2) e intenso (3).  

 

 

3.3  COLORAÇÕES ESPECIAIS PARA DETECÇÃO DE FUNGOS 
 

 

 Os blocos de parafina, referentes às amostras selecionadas, foram 

seccionados em micrótomo (Leica RM2165), para obtenção de cortes consecutivos 

de 4µm, os quais foram colocados sobre lâminas para microscopia e corados em 

Periodic Acid Schiffer (PAS) e Grocott de prata.  

 Para a realização da coloração por PAS, as lâminas foram submetidas às 

seguintes etapas:  
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 Desparafinização em 3 soluções de xilol, 

 Hidratação em alcoóis absoluto, 95% e 70%, 

 Lavagem em água corrente, 

 Oxidação com ácido periódico 5%, por 15 minutos, 

 Lavagem em água corrente, por 10 minutos, 

 Lavagem em 2 banhos de água destilada, 

 Aplicação do Reativo de Schiffer, por 15 minutos, 

 Aplicação de água sulfurosa, por 2 minutos, 

 Lavagem em água corrente, por 10 minutos, 

 Coloração com Hematoxilina de Harris, por 40 segundos, 

 Lavagem em água corrente, por 10 minutos, 

 Desidratação em alcoóis 95% e absoluto e  

 Montagem das lâminas.  

 

Para a coloração por Grocott de prata, as lâminas foram submetidas às 

seguintes etapas:  

 

 Desparafinização em 3 soluções de xilol, 

 Hidratação em alcoóis absoluto, 95% e 70%, 

 Lavagem em água corrente e um banho de água destilada, 

 Oxidação em ácido crômico a 4%, por 1 hora, 

 Lavagem em água corrente, 

 Aplicação de bissulfito de sódio a 1%, durante 1 hora, 

 Lavagem em água corrente por 10 minutos, 

 Lavagem em água destilada, 3 vezes, 

 Aplicação de solução de metanamina com nitrato, por 1 hora em estufa a 

58°C, 

 Lavagem em água destilada, 5 vezes, 

 Aplicação de solução de cloreto de ouro a 1%, por 5 minutos, 

 Lavagem em água destilada, 

 Aplicação de hipossulfito de sódio a 5%, por 5 minutos, 

 Lavagem em água corrente, 

 Aplicação de corante verde luz, por 40 segundos, 

 Desidratação em alcoóis 95% e absoluto, e  
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 Montagem das lâminas. 

 

Quanto ao estudo microscópico das lâminas submetidas às colorações 

especiais, a proposta foi avaliar a localização e a distribuição de hifas e 

leveduras positivas pelo revestimento epitelial. 

 

 

3.4  DETECÇÃO DA ESPÉCIE CANDIDA ALBICANS PELO MÉTODO DE 

IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA 

 

 

 Para a técnica de imunofluorescência, foram obtidos cortes de 4µm de 

espessura, a partir do material selecionado, os quais foram acondicionados sobre 

lâminas silanizadas. Em seguida, estas foram colocadas em estufa a 37°C por 4 

horas, desparafinizadas em 3 banhos sucessivos de xilol e hidratadas, sendo a 

última imersão em álcool 50%. Depois, as lâminas foram lavadas rapidamente em 

PBS (tampão salina fosfato 1M; pH 7,4) e incubadas, em panela a vapor, com 

tampão citrato (0,01M; pH 6,0) a 95°C por 20 minutos. Em seguida, as lâminas 

foram resfriadas, ainda dentro do tampão, a temperatura ambiente por 20 minutos, e 

lavadas em PBS por 10 minutos. Posteriormente, as lâminas foram incubadas com 

solução de soro normal de cabra a 10%, para bloquear reações protéicas 

inespecíficas, por 1 hora.  

Em seguida, os tecidos foram incubados com anticorpo policlonal de coelho 

anti-C. albicans (B65411R, BioDesign International, Meridian Life Science Inc, USA) 

diluído em PBS (1:1200), em uma câmara úmida durante 18 horas a 4°C. 

Posteriormente, as lâminas foram incubadas, por 1 hora, com anticorpos anti-IgG de 

coelho, conjugados com o fluorocromo FITC (W99095F, BioDesign International, 

Meridian Life Science Inc, USA) diluídos em PBS (1:150). Depois, as lâminas foram 

montadas em meio de montagem apropriado, fabricado e gentilmente doado pelos 

técnicos do Hospital Lauro de Souza Lima.   

Cortes de intestino grosso com infecção por C. albicans foram utilizados para 

controle positivo da reação. Para controle negativo, a incubação com o anticorpo 

primário foi substituída por PBS-BSA a 1%.  
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3.5  AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA IMUNOMARCAÇÃO DE CANDIDA 

ALBICANS 

 

 

 As lâminas imunomarcadas foram imediatamente avaliadas por meio de um 

microscópico de fluorescência (AxioStar Plus, Zeiss). Para a posterior análise 

quantitativa dos resultados, foram capturados 10 campos microscópicos 

consecutivos do revestimento epitelial, com a objetiva de 40X, utilizando uma 

câmera digital de alta resolução (AxioCam, Zeiss) acoplada ao microscópio de 

fluorescência. A câmera estava conectada a um computador contendo um programa 

de aquisição e análise de imagens (AxioVision 4.5, Zeiss).  

Cada campo microscópico capturado foi previamente padronizado de acordo 

com as especificações exigidas pelo programa de aquisição de imagens, para obter 

uma resolução adequada da imagem, e com o objetivo de visualizar em cada campo 

a imunomarcação.  

A contagem de C. albicans foi realizada por 2 examinadores, sem o 

conhecimento prévio dos grupos aos quais pertenciam as amostras. O número de 

fungo fluorescente por milímetro quadrado, em cada amostra, foi calculado 

dividindo-se o número total de fungos pela área total de epitélio analisado. Para 

obtenção da área total em cada amostra, a área de um campo microscópico 

(0,0939921 mm2) foi multiplicada pelo número de campos percorridos na respectiva 

amostra. O número médio de fungos imunomarcados/mm2, obtido nos dois grupos 

analisados, foi comparado estatisticamente.  

A análise estatística comparativa múltipla entre o número médio de fungos 

nos diferentes grupos experimentais (Grupo HP e Grupo controle) foi obtida pelo 

teste de Mann Whitney.  

 

3.6  CORRELAÇÃO DO NÚMERO MÉDIO DE CANDIDA ALBICANS COM AS 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, DO REVESTIMENTO EPITELIAL E DO 

INFILTRADO INFLAMATÓRIO SUBEPITELIAL 

 

 

 Foi correlacionado o número médio de C. albicans com as variáveis 

demográficas, do revestimento epitelial e do infiltrado inflamatório. Para a correlação 
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do número médio de C. albicans com a raça e o gênero dos pacientes, utilizou-se o 

teste t de student, e com a idade o teste de Pearson.  

A correlação das variáveis, correspondentes ao epitélio e ao infiltrado 

inflamatório, com o número médio de Candida albicans, foi obtida por meio do teste 

de Spearman.  

Para todas as correlações, adotou-se nível de significância de 5% (p≤0,05).  

 

 

3.7  COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

 

 

Este trabalho foi realizado após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP, em reunião realizada no dia 27 de 

agosto de 2008, sob o número 060/2008 (Anexo). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  RESULTADOS 
 



4  RESULTADOS 
 

41

4 RESULTADOS 

 

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E CLÍNICA DA AMOSTRAGEM 

 

 

4.1.1 MUCOSA NORMAL DE PALATO (GRUPO CONTROLE) 

 

 

No grupo Controle, observou-se predominância do gênero feminino (5 em 8), 

considerando que duas amostras (números 4 e 5) foram obtidas da mesma paciente; 

duas amostras foram obtidas de pacientes negros, duas de pacientes de raça parda 

e duas de brancos, sendo que em um a raça não foi informada. A idade variou entre 

33 a 62 anos, com idade média aproximada de 45 anos (Quadro 1).  

 
Quadro 1 - Caracterização demográfica dos indivíduos submetidos a biópsias de lesões em palato     

que apresentaram mucosa normal em suas margens, cujas respectivas lâminas 
correspondem ao grupo Controle. As lâminas foram obtidas dos arquivos do 
Departamento de Estomatologia (Patologia) da Faculdade de Odontologia de Bauru – 
USP 

 
Amostra Idade do paciente 

(anos) 
Gênero/Cor do 

paciente 
1 56 M/- 
2 - F/Branca 
3 51 M/Negra  
4 58 F/Negra 
5 58 F/Negra 
6 33 F/Branca 
7 44 F/Parda 

 
 
 

MUCOSA 
NORMAL DE 

PALATO 
(N=8) 

8 62 F/Parda 
(-) não relatado; M - Masculino; F - Feminino 

 

4.1.2 HIPERPLASIA PAPILAR (GRUPO HP) 

 

 

Assim como no grupo Controle, houve predominância do gênero feminino nos 

casos referentes ao grupo Hiperplasia Papilar (20 em 27), e 6 casos eram do gênero 

masculino, já que as amostras 18 e 19 pertenciam ao mesmo paciente. A idade 

variou entre 32 e 83 anos, com idade média aproximada de 59 anos, sendo que em 
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8 casos a idade não foi informada. De um total de 27 casos, 18 eram da raça 

branca, 4 da raça negra e, em 5 casos, não foi relatada essa informação (Quadro 2).  

A maioria dos pacientes apresentou lesão única (19 em 27), e não havia 

relato de sintomatologia na maioria dos casos, sendo que somente um (1 em 27) 

relatou sintomatologia dolorosa. O tempo de uso da prótese total superior variou de 

5 a 50 anos. A presença de câmara de sucção ocorreu em 7 pacientes, sendo que 1 

prótese estava reembasada (Quadro 3).  

A análise comparativa entre os aspectos demográficos dos dois grupos está 

detalhada no Quadro 4.  
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Quadro 2 - Caracterização demográfica dos indivíduos submetidos a biópsias de Hiperplasia Papilar em palato, cujas lâminas correspondem ao grupo HP e 
foram obtidas dos arquivos do Departamento de Estomatologia (Patologia) da Faculdade de Odontologia de Bauru - USP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

(-) não relatado; M - Masculino; F - Feminino 

Amostra Idade do paciente 
(anos) 

Gênero/Raça do 
paciente 

1 44 F/Branca 
2 49 F/Branca 
3 39 F/Branca 
4 73 F/Branca 
5 - M/Branca 
6 - F/Branca 
7 43 F/Negra 
8 - F/- 
9 75 F/Branca 

10 51 F/- 
11 - F/-  
12 - F/Negra 
13 83 M/Negra 
14 - F/Branca 
15 - F/- 
16 45 F/Branca 
17 70 F/Branca 
18 32 M/Branca 
19 32 M/Branca 
20 65 F/Branca 
21 79 F/Branca 
22 72 M/Branca 
23 64 F/- 
24 68 F/Branca 
25 80 F/Negra 
26 55 M/Branca 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
       

                 
 

HIPERPLASIA 
PAPILAR  

(N=27) 

27 - M/Branca 
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Quadro 3 - Caracterização clínica das amostras de Hiperplasia Papilar, obtidas dos arquivos do Departamento de Estomatologia (Patologia) da Faculdade de 
Odontologia de Bauru – USP  

 
N° de lesões Amostra Tempo de uso 

(anos) 
Câmara de sucção 

única múltiplas 
Sintomatologia 

1 - - x  Assintomático 
2 - Sim x  Assintomático 
3 - Sim x  Assintomático 
4 - - x  Assintomático 
5 - - x  - 
6 - -  x Indolor 
7 - - x  - 
8 - Sim x  - 
9 20  -  x Dolorosa 

10 15  Sim x  Assintomático 
11 - Sim x  Indolor 
12 50  - x  - 
13 - - x  - 
14 - - x  Indolor 
15 5  -  x Indolor 
16 Vários  -  x - 
17 - - x  - 
18 Mais de 10  -  x - 
19 Mais de 10  -  x - 
20 - Sim x  - 
21 Mais de 5  Reembasada x  - 
22 - Sim x  Indolor 
23 - - x  Indolor 
24 27  - x  - 
25 Há muitos  -  x - 
26 - - x  - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       

                  
 

HIPERPLASIA 
PAPILAR 

(N=27) 

27 30  -  x - 
 

(-) não relatado; N° - Número 
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Quadro 4 - Caracterização comparativa dos aspectos demográficos dos indivíduos dos grupos 
Hiperplasia Papilar e Controle 

 
Hiperplasia Papilar Controle 

Característica demográfica N % N % 
Gênero     

Masculino 7 25 2 25 
Feminino 20 75 6 75 

Idade     
32-49 7 25 2 25 
50-66 4 15 5 62,5 
67-83 8 30 0 0 

não informado 8 30 1 12,5 
Raça     

Branca 18 67 2 25 
Negra 4 15 3 37,5 
Parda 0 0 2 25 

não informado 5 18 1 12,5 
Total 27 100 8 100 

N - Número; % - porcentagem 

 

 Considerando o gênero dos pacientes, tanto as amostras do grupo HP quanto 

do grupo Controle, eram predominatemente do gênero feminino. A freqüência 

predominante da idade dos pacientes foi diferente entre os grupos: 67 a 83 anos no 

grupo HP e 50 a 66 anos no grupo Controle. A raça prevalente no grupo HP foi a 

branca e, no grupo Controle, a raça negra.  

 

 

4.2  CARACTERIZAÇÃO MICROSCÓPICA DA AMOSTRAGEM (HE) 
 

 

4.2.1 MUCOSA NORMAL DE PALATO (GRUPO CONTROLE) 

 

 

As amostras de mucosa normal de palato, em sua maioria, apresentaram 

epitélio estratificado pavimentoso com espessura normal (7 em 8). A superfície 

evidenciou ortoqueratinização (3 em 8), paraqueratinização (3 em 8), 

hiperortoqueratinização (1 em 8) e hiperparaqueratinização (1 em 8). Áreas de 

ausência de queratina foram notadas em associação com áreas de 

paraqueratinização (2 em 8) ou de hiperortoqueratinização (1 em 8). Porém, 
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ausência total de queratina, pérolas córneas-like, cristas epiteliais alongadas ou em 

forma de tubo de ensaio e cristas bífidas não foram observadas.  

Em uma das amostras, o revestimento epitelial demonstrou exocitose em 

pequenos focos, e tratava-se de indivíduo fumante. A presença de microabscessos e 

hiperplasia pseudoepiteliomatosa não ocorreu nestas amostras.   

Na mucosa normal de palato, notou-se discreto infiltrado inflamatório 

mononuclear, em 4 amostras. Somente em uma amostra, observou-se moderado 

infiltrado inflamatório mononuclear.  

Todos os dados descritos estão detalhados nos Quadros 5 e 6.  
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Quadro 5 - Caracterização microscópica do revestimento epitelial das amostras de mucosa normal de palato, obtidas dos arquivos do Departamento de 
Estomatologia (Patologia) da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP  

 
Espessura Cristas 

alongadas 
Queratinização Hiperplasia 

pseudoepiteliomatosa
Exocitose Amostra 

Hiper Normal Atrófico 1 2 3 PN PH ON OH 1 2 3 1 2 3 

Microabscessos Pérolas 
córneas-

like 
1  x     x       x     
2  x       x          
3  x       x          
4  x        x         
5  x       x          
6  x     x            
7 x       x           

 
 
 

MUCOSA 
NORMAL DE 

PALATO 
(N=8) 

8  x     x            
 

Hiper - Hiperplásico; PN - Paraqueratinizado normal; PH - Paraqueratinizado hiperplásico; ON - Ortoqueratinizado normal; OH - Ortoqueratinizado hiperplásico 
 
 
 
Quadro 6 - Caracterização microscópica do infiltrado inflamatório das amostras de mucosa normal de palato, obtidas dos arquivos do Departamento de 

Estomatologia (Patologia) da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMN - Polimorfonuclear; MN - Mononuclear 

PMN MN Amostra 

1 2 3 1 2 3 
1    x   
2       
3    x   
4       
5       
6    x   
7    x   

 
 

  
                 

MUCOSA NORMAL 
DE PALATO 

(N=8) 

8     x  
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4.2.2  HIPERPLASIA PAPILAR (GRUPO HP) 

 

 

O revestimento epitelial do tipo pavimentoso estratificado apresentou-se 

hiperplásico (22 em 27) ou normal (6 em 27) na hiperplasia papilar; uma amostra 

revelou tanto áreas hiperplásicas quanto áreas de espessura normal. Áreas de 

atrofia epitelial foram também observadas em duas amostras (2 em 27). A maior 

parte das amostras (22 em 27) apresentava revestimento epitelial paraqueratinizado; 

em duas delas (2 em 17) havia também áreas de hiperparaqueratinização. Na maior 

parte das amostras, áreas ausentes de queratina foram evidenciadas (16 em 27), 

sendo que, em doze delas, tais áreas apresentaram-se associadas com áreas de 

revestimento epitelial paraqueratinizado (12 em 16). Todas as amostras 

apresentaram superfície papilar (Figura 1). Em poucas amostras, observou-se 

ortoqueratinização (2 em 27) ou hiperortoqueratinização (1 em 27). Todas as 

amostras revelaram cristas epiteliais alongadas, na maioria acometendo quase a 

totalidade do revestimento epitelial (14 em 27). A maioria das amostras avaliadas 

revelou a presença de pérolas córneas-like (15 em 27) (Figura 2) e, em dezoito 

amostras, as cristas epiteliais demonstraram aspecto de cristas bífidas (Figura 3) (18 

em 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  RESULTADOS 
 

49

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1 - Hiperplasia papilar: Nota-se revestimento epitelial hiperplásico, superfície de aspecto 

papilar e infiltrado inflamatório mononuclear subjacente.  Aumento de 4X.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Hiperplasia papilar: Nota-se a presença de pérola córnea-like.  Aumento de 40X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Hiperplasia papilar: Nota-se revestimento epitelial com áreas de hiperplasia, hiperplasia 

pseudoepiteliomatosa e crista epitelial de aspecto bífido (círculo). Aumento de 10X. 
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A presença de microabscessos de Munro foi uma característica marcante 

(Figura 4) ocorrendo na maioria dos casos (19 em 27), principalmente no primeiro 

terço do revestimento epitelial (16 em 27). A maioria das amostras apresentou 

hiperplasia pseudoepiteliomatosa (25 em 27), geralmente com importante 

comprometimento, considerando toda a extensão do revestimento epitelial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 - Hiperplasia papilar: Nota-se microabscesso de Munro (círculo). Aumento de 40X.  

 

 

O processo inflamatório presente no tecido conjuntivo das amostras de 

Hiperplasia Papilar apresentou discretas células polimorfonucleares, na maior parte 

dos casos (22 em 27). Em quatro amostras, estas células eram mais numerosas, 

caracterizando uma infiltração moderada (4 em 27) e somente em uma amostra a 

infiltração foi considerada intensa (1 em 27). Como no grupo Controle, as células 

mononucleares foram mais frequentemente observadas, estando presentes de 

forma discreta (7 em 27), moderada (4 em 27) ou intensa (16 em 27) no tecido 

conjuntivo fibroso.  

Os dados anteriormente descritos estão detalhados nos Quadros 7 e 8.  
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Quadro 7 - Caracterização microscópica do revestimento epitelial das amostras de Hiperplasia Papilar, obtidas dos arquivos do Departamento de 
Estomatologia (Patologia) da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP  

 

 
Hiper - Hiperplásico; PN - Paraqueratinizado normal; PH - Paraqueratinizado hiperplásico; ON - Ortoqueratinizado normal; OH - Ortoqueratinizado hiperplásico 

Espessura Cristas 
alongadas 

Queratinização Hiperplasia 
pseudoepiteliomatosa

Exocitose Amostra 

Hiper Normal Atrófico 1 2 3 PN PH ON OH 1 2 3 1 2 3 

Microabscessos Pérolas 
córneas-

like 
1 x     x x     x   x  x x 
2 x     x       x   x x x 
3 x     x       x   x x x 
4 x   x   x x x x x   x   x x 
5 x   x         x x   x x 
6  x    x x      x  x  x x 
7  x    x x  x  x   x    x 
8 x x    x x     x    x x x 
9 x     x x     x   x  x  
10  x   x  x      x x     
11 x     x x      x x   x x 
12 x  x x         x   x   
13  x x   x x     x    x x x 
14  x  x   x    x   x   x  
15 x   x   x      x x     
16 x    x   x   x    x   x 
17 x    x  x        x    
18 x     x x     x   x  x  
19 x    x  x    x    x  x  
20 x    x  x    x   x     
21 x    x  x     x   x  x x 
22 x     x x     x    x x  
23 x     x x     x   x    
24 x     x x     x    x x x 
25 x    x  x    x    x  x x 
26 x    x  x    x     x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPERPLASIA 
PAPILAR 

(N=27) 

27 x     x x         x x  
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Quadro 8 - Caracterização microscópica do infiltrado inflamatório das amostras de Hiperplasia Papilar, obtidas dos arquivos do Departamento de 
Estomatologia (Patologia) Faculdade de Odontologia de Bauru – USP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMN - Polimorfonuclear; MN - Mononuclear 

PMN MN Amostra 

1 2 3 1 2 3 
1 x    x  
2 x     x 
3  x    x 
4 x   x   
5 x    x  
6 x     x 
7 x   x   
8 x    x  
9 x    x  

10 x     x 
11 x   x   
12  x    x 
13 x     x 
14 x     x 
15 x     x 
16 x     x 
17 x   x   
18 x   x   
19 x   x   
20 x   x   
21 x     x 
22  x    x 
23 x     x 
24   x   x 
25 x     x 
26 x     x 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       

                  
 

HIPERPLASIA 
PAPILAR  

(N=27) 

27  x    x 
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4.3  COLORAÇÕES ESPECIAIS 

  

 

Por meio das colorações utilizando PAS e Grocott de prata, não se observou 

a marcação fúngica em nenhuma das amostras. Apenas houve marcação de células 

acinares das glândulas salivares e de grânulos queratohialinos.  

 

 

 4.4  AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA 

  

 

 O grupo Controle mostrou-se totalmente negativo para a imunomarcação pelo 

anticorpo anti-Candida albicans (Figura 5).  

 No grupo HP, o número médio de Candida albicans/mm2 foi 14 (Figura 6) e 

observado predominantemente na superfície do revestimento epitelial. Os números 

médios de Candida albicans/mm2 de toda a amostragem estão demonstrados na 

Figura 7.  

Os controles positivos representados por cortes de intestino grosso foram 

corados por Grocott de prata e por PAS, assim como por imunofluorescência (Figura 

8).  

 A análise estatística entre o número de Candida com as características 

demográficas, como gênero e raça foi feita através do teste t de student, e a 

correlação com a idade, através do teste de Pearson, como demostrados nas 

Tabelas 1 e 2.  

 A comparação do número de células/mm2 com as características epiteliais 

como espessura, cristas alongadas e o tipo de epitélio, se para ou ortoqueratinizado 

e ainda com a intensidade do infiltrado inflamatório mononuclear e polimorfonuclear 

mostrou não haver diferenças estatisticamente significativas, como demonstrado na 

Tabela 3.  
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Figura 5 - Mucosa bucal normal: Nota-se a ausência de imunomarcação para Candida albicans no 

revestimento epitelial.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Hiperplasia papilar: Nota-se leveduras de Candida albicans superficialmente ao 

revestimento epitelial.  

 
Figura 7 - Número médio de Candida albicans nas amostras do grupo HP.  
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Figura 8 - Controles positivos: PAS (A); Grocott de Prata (B); Imunofluorescência (C) em cortes de 

intestino grosso.  

CB A 
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Tabela 1 - Análise estatística comparativa entre o número médio de Candida albicans, o gênero e a 
raça através do teste t de student. 

 
Variáveis Média Desvio padrão Probabilidade

Gênero   
Feminino 13,50 10,78 
Masculino 15,37 10,54 

   

p= 0,6963 

Raça   
Branca 13,09 8,11 
Negra 11,20 5,54 

   

p= 0,6666 

 

 
Tabela 2 - Análise estatística comparativa entre o número médio de Candida albicans e a idade 

através do teste de Pearson.  
 

Variáveis Correlação Prob 
(bicaudal) 

Intersecção Coef. Ang. 

Candida versus Idade 0,14 0,56 55,78 0,20 
 

 
Tabela 3 - Análise estatística comparativa entre o número médio de Candida albicans e as variáveis 

do revestimento epitelial e do infiltrado inflamatório, através do teste de Spearman.  
 

Variáveis Correlação Prob 
(bicaudal) 

Candida versus Espessura 
Candida versus Cristas alongadas 
Candida versus Epitélio Paraqueratinizado  
Candida versus Epitélio Ortoqueratinizado    
Candida versus Infiltrado Mononuclear     
Candida versus Infiltrado Polimorfonuclear    

0,13 
      -0,15 

0,25 
0,02 
0,17 
0,04 

0,53 
0,48 
0,22 
0,90 
0,42 
0,86 

 
 
 
 Os resultados demonstraram haver diferença significante apenas em relação 

ao número médio de Candida albicans imunomarcadas entre os grupos Controle e 

HP, através do teste estatístico de Mann Whitney com p= 0,00004081.  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

A Hiperplasia Papilar (HP) é uma proliferação epitelial benigna que se 

desenvolve em pacientes, geralmente idosos, que fazem uso de prótese total de 

superfície acrílica. Estas próteses são muitas vezes antigas, mal higienizadas e 

geralmente usadas continuamente pelo indivíduo. A lesão pode ser múltipla e 

localizada no palato duro, geralmente associada à presença de microrganismos 

como Candida (BUDTZ-JORGENSEN et al., 1996; INFANTE-COSSIO et al., 2007).  

Segundo a classificação utilizada por Newton (1962), a HP é considerada do tipo 

III da estomatite por dentadura, a qual se caracteriza por ser uma reação 

inflamatória dos tecidos bucais que estejam em contato com as próteses totais, 

sendo bastante comum em idosos. A HP, muitas vezes, está associada à presença 

de câmara de sucção.  

Os nossos resultados demonstraram que as amostras de HP foram prevalentes 

em indivíduos idosos, com média de 59 anos, do gênero feminino e raça branca. 

Estes dados corroboram estudos prévios (BUDTZ-JORGENSEN; STENDERUP; 

GRABOWSKI, 1975; ETTINGER, 1975; KAPLAN; MOSKONA, 1990; MOSKONA; 

KAPLAN, 1992; NEVILLE et al., 1995) que detectaram a maior prevalência da HP, 

em idosos. Ainda, dos 27 pacientes estudados, sete eram portadores de próteses 

com câmara de sucção. Verificou-se também a idade da prótese utilizada pelos 

pacientes, variando de 5 a 50 anos, o que foi abordado também previamente 

(BUDTZ-JORGENSEN; STENDERUP; GRABOWSKI, 1975; BUDTZ-JORGENSEN 

et al., 1996; DAMM; FANTASIA, 2002; INFANTE-COSSIO et al., 2007).  

Microscopicamente, as lesões de HP são representadas por hiperplasia do 

epitélio, com superfície papilar, hiperplasia pseudoepiteliomatosa, cristas epiteliais e 

cristas epiteliais alongadas. O tecido conjuntivo subjacente apresenta uma resposta 

inflamatória variável, muitas vezes invadindo o tecido epitelial, constituído 

principalmente por linfócitos e plasmócitos, e alguns polimorfonucleares também 

podem estar presentes (FISHER; RASHID, 1952; NAGAI; TAKESHITA; SAKU, 1992; 

KAPLAN et al., 1998).  

Embora alguns autores acreditem que os nódulos sejam provocados pela prótese 

total, esta, de fato, não faz mais que agravar o problema (CAWSON; BINNIE; 

EVESON, 1997). A HP, por apresentar revestimento epitelial com superfície de 



5  DISCUSSÃO 
 

 

66 

aspecto papilar, ou seja, projeções epiteliais nodulares múltiplas exofíticas, tais 

projeções podem sugerir alterações semelhantes àquelas observadas nos epitélios 

de lesões infecciosas como o papiloma e a verruga vulgar, que apresentam 

projeções papilíferas exofíticas. Talvez, o comportamento das células epiteliais 

frente ao fungo e seus componentes, seja semelhante àquele frente a alguns tipos 

de vírus, em que as alfa- e beta-defensinas inibem os estágios iniciais de replicação 

viral, facilitando a resposta epitelial contra os microrganismos (CHONG et al., 2006).  

Achados histopatológicos indicam a presença de células fúngicas tanto dentro 

das células epiteliais quanto entre elas (NAGAI; TAKESHITA; SAKU, 1992; FILLER; 

SHEPPARD, 2006). Postula-se que a localização intracelular dos microrganismos 

protege-os da resposta imune do hospedeiro (FILLER; SHEPPARD, 2006), mas 

possivelmente a permanência do fungo juntamente com a produção de proteínas 

fungicas possam exacerbar a resposta proliferativa do epitélio.  

De fato, o fungo Candida tem sido muito encontrado em lesões de estomatite por 

dentadura, sendo que o uso das próteses é relatado como um fator favorecedor da 

presença e crescimento deste fungo (ARENDORF; WALKER, 1979; KULAK; 

ARIKAN; KAZAZOGLU, 1997). A espécie fúngica mais frequentemente envolvida 

nas doenças micóticas bucais é Candida albicans (CATEAU et al., 2008), um dos 

motivos pelo qual decidimos analisar a sua presença no epitélio de amostras de HP. 

C. albicans é um fungo dimórfico, que pode existir tanto em forma de levedura 

quanto em forma de hifas. O fungo, na forma de hifa, pode invadir o epitélio e, na 

maioria dos casos, induz uma resposta proliferativa epitelial (CAWSON; BINNIE; 

EVERSON, 1997). A presença do fungo no epitélio causa a produção de citocinas 

pró-inflamatórias pelas células epiteliais (DONGARI-BAGTZOGLOU; FIDEL JR, 

2005). Acreditamos que o fungo ative outras vias intracelulares nas células epiteliais 

ou mesenquimais, resultando na produção de fatores de crescimento envolvidos 

com a proliferação e hiperplasia epiteliais. Entretanto, não existem trabalhos na 

literatura confirmando esta suposição, havendo a necessidade de estudos mais 

específicos. Devemos considerar ainda a presença do trauma da prótese sobre a 

mucosa que a suporta, levando às alterações epiteliais que podem refletir um 

processo de adaptação.  

Dois diferentes mecanismos de invasão das células epiteliais são descritos. O 

primeiro mecanismo é a produção de enzimas líticas, como a aspartil proteinase 

(SAP), secretada pela Candida. Tem sido proposto que estas enzimas digerem a 
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superfície das células epiteliais e, assim, proporcionam a entrada nas células. SAP 

pode ser especialmente importante para a invasão dos queratinócitos. Outro 

mecanismo é a indução da endocitose nas células epiteliais. Tem sido observado 

que C. albicans induz as células epiteliais a produzirem pseudópodos, os quais 

circundam e internalizam o microrganismo. A formação destes pseudópodos se dá 

pelo acúmulo dos microfilamentos das células epiteliais em torno do fungo (FILLER; 

SHEPPARD, 2006). Além disso, estudos comprovam que C. albicans também utiliza 

a força mecânica para penetrar nos tecidos (JAYATILAKE; SAMARANAYAKE; 

SAMARANAYAKE, 2005; KUMAMOTO; VINCES, 2005).   

Segundo Uhl et al. (2006), em um estudo feito in vitro, Candida albicans coloniza 

o ambiente primeiramente na forma de blastóporo (levedura) e sua aproximação das 

células induz rapidamente a formação de hifas e essa forma é responsável pela 

invasão do epitélio. Observamos Candida albicans principalmente na superfície, das 

amostras de HP, em sua maioria na forma de levedura e, em alguns casos, notamos 

a presença de poucas pseudohifas no interior do epitélio. No grupo Controle não 

detectamos a presença do fungo C. albicans. 

Padilha e Souza (1998) acreditam que este tipo de hiperplasia, presente 

principalmente no palato de idosos portadores de próteses totais, justifica-se pela 

diminuição da camada de queratina apresentada pelo epitélio palatino. Nas 

amostras de HP analisadas em nosso estudo, geralmente o epitélio apresenta-se 

paraqueratinizado e com áreas de ausência de queratina, corroborando Padilha e 

Souza (1998). Acreditamos que a ausência de queratina observada comumente em 

lesões de HP seja favorecedora para a entrada do fungo no revestimento epitelial, 

contribuindo também para as alterações morfológicas.  

Ainda, a morfologia papilar do revestimento epitelial pode facilitar a colonização 

por Candida. Estudos feitos em Carcinoma Verrucoso e em lesões leucoplásicas 

verrucosas, lesões comparadas a HP pela sua intensa superfície papiloforme, 

mostraram que a maioria das amostras apresentou o fungo Candida (SCIUBBA, 

1995; EL-BARRAWY et al., 1996; ODELL; MORGAN, 1998; SITHEEQUE; 

SAMARANAYAKE, 2003) como encontrado neste estudo.  

Embora tenha sido observada maior quantidade de Candida albicans nas lesões 

do grupo HP que no grupo Controle, não obtivemos relação entre esta e os 

diferentes aspectos do revestimento epitelial e do infiltrado inflamatório subjacente, 

ou as características demográficas.  
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Portanto, a detecção de Candida albicans na quase totalidade das amostras de 

HP permite-nos sugerir a etiologia microbiana da afecção, já que o uso de próteses 

é relatado como um fator favorecedor da presença e crescimento de várias espécies 

de Candida, cujas colônias se mostram mais intensas nos indivíduos usuários de 

próteses por um longo período (ARENDORF; WALKER, 1979; KULAK; ARIKAN; 

KAZAZOGLU, 1997; DAMM; FANTASIA, 2002; INFANTE-COSSIO et al., 2007).  
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6 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os objetivos propostos e com os resultados obtidos, 

pudemos verificar: 

 

 A presença de Candida albicans no revestimento epitelial de todas as 

biópsias de Hiperplasia Papilar, perfazendo um número médio de 14 C. 

albicans/mm2. 

 

 O número médio de Candida albicans no epitélio do grupo HP não 

apresentou correlação estatisticamente significante com as diferentes 

variáveis do epitélio e do infiltrado inflamatório, bem como demográficas.  
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