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RESUMO 
 
CABRAL, D. B. Atividade antimicrobiana e antibiofilme de antissépticos bucais 
e óleo de melaleuca sobre Candida spp. com aplicabilidade em tubos 
traqueais. 2014. 129f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 
 

O uso de antissépticos complementa a higienização bucal reduzindo a microbiota e, 
consequentemente minimizando a colonização, a formação de biofilme e, assim 
promovendo a saúde bucal. Diante das opções de antissépticos bucais e produtos 
naturais, faz-se necessária a análise microbiológica da eficácia desses produtos e 
suas implicações no controle do biofilme. Neste sentido, têm-se como objetivos: 
determinar a diluição inibitória máxima (DIMax) de antissépticos bucais (Listerine®, 
Colgate Plax® Tea Fresh, Periogard®) e o óleo de melaleuca sobre as cepas de 
Candida albicans e Candida glabrata, clínicas e padrão; quantificar as unidades 
formadoras de colônias por tubo traqueal (UFC/TT) das leveduras em TTs revestidos 
com os respectivos produtos e, analisar a formação de biofilme em fragmentos de 
tubos revestidos ou não com antissépticos e óleo de melaleuca por  C. glabrata. 
Trata-se de um estudo de natureza laboratorial, in vitro, realizado com cepas clinicas 
e padrão e subsidiado em métodos clássicos da microbiologia para o processamento 
das avaliações propostas. Para determinar a DIMax, realizou-se a diluição dupla 
seriada (1/4 a 1/4096) dos antissépticos e óleo de melaleuca respectivamente, 
sendo as placas incubadas a 37°C por 24 horas. Considerou-se DIMax a maior 
diluição capaz de inibir o crescimento de todas as cepas avaliadas. Na formação de 
biofilme foram empregadas duas técnicas: determinação das UFC/TT e microscopia 
eletrônica de varredura (MEV). Na aleatorização das cepas C. glabrata utilizou-se a 
análise estatística pelo modelo de regressão logístico multinomial. A partir da análise 
dos resultados observou-se que o Listerine® apresentou a menor ação inibitória na 
DIMax de 1/4, óleo de melaleuca (1/16), Colgate Plax® Tea Fresh (1/64) e o 
Periogard® (1/128). Em termos de formação de biofilme, o tubo revestido com 
Colgate Plax® Tea Fresh apresentou diferença no teste de comparações múltiplas 
(p=0,0031), com atividade antibiofilme em todas as cepas de C. glabrata, com 
exceção de um isolado clínico. As fotomicrografias revelaram reprodução por 
brotamento presente no TT revestido com óleo de melaleuca, lise celular na ação do 
Periogard® e, os TTs revestidos com Colgate Plax® Tea Fresh não apresentaram 
biofilme, exceto na cepa 33. A formação de biofilme por células leveduriformes foi 
significativa apresentando-se de forma diversificada nos diferentes tubos revestidos. 
Estudos adicionais sobre Candida spp. em tubos traqueais são recomendáveis em 
pacientes, com e sem pneumonia, submetidos à ventilação mecânica. 
 
Palavras chave: Antissépticos bucais, biofilmes, Candida albicans, Candida 
glabrata, Intubação Intratraqueal, Higiene bucal. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

CABRAL, D. B. Antibiofilm and antimicrobial activity of oral antiseptics and tea 
tree oil against Candida spp. applicability in tracheostomy tubes. 2014. 129f. 
Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
 
Introduction: The use of oral antiseptics is increasingly common, as a complement 
to the regular oral hygiene by reducing the oral microbiota, biofilm formation and 
thereby promoting oral health. Facing of several oral antiseptics and natural 
products, it is necessary microbiological analysis of the effectiveness of these 
antiseptics and in its implications in the control of biofilm. Objective: The aims of the 
study were to determine the maximum inhibitory dilution (MID) oral antiseptics 
(Listerine®, Colgate® Plax, Fresh Tea and Periogard®) and tea tree oil of clinical and 
standard strains of Candida spp. and Candida glabrata; colony forming units assay 
(CFU/TT) of yeast in tracheostomy tubes (TT) coated with some products; and 
analyze the biofilm formed in fragments of tubes coated or not with oral antiseptics 
and tea tree oil for Candida glabrata. Methods: This is a laboratory investigation, in 
vitro study performed with clinical and standard strains and subsidized of classical 
microbiology methods for processing the proposals reviews. To determine the MID, 
serial dilution was carried out (1/4 a 1/2048) of oral antiseptics and tea tree oil 
respectively, and the plates were incubated at 37°C for 24h. The MID was 
considered the highest dilution capable of inhibiting the growth of all strains tested. In 
biofilm formation two techniques were employed: determination of colony forming 
units (CFU/TT) and scanning electron microscopy (SEM). The statistical analysis by 
multinomial logistic regression model was used to randomization strains of C. 
glabrata. Results: Listerine® showed the worst performance, MID (1/4), tea tree oil 
(1/16), Colgate Plax® Fresh Tea (1/64) and Periogard® (1/128). In terms of biofilm 
formation, the multiple comparisons test presented differences (p=0.0031) for tube 
coated Colgate Plax® Tea Fresh with antibiofilm activity in all strains of C. glabrata, 
except for one clinical isolate. The photomicrographs revealed reproduction by 
budding in the TT coated with tea tree oil, cell lysis in action of Periogard®, and the 
Colgate Plax® Fresh Tea coated tube produced no visible colony, except with strain 
33. Conclusion: Biofilm formation by yeast was significant presenting diverse in 
different coated tubes. Additional studies of Candida spp. in tracheostomy tubes are 
recommended in patients with and without pneumonia, undergoing mechanical 
ventilation. 
 
Keywords: Mouthwashes. Biofilms. Candida albicans. Candida glabrata. Intubation, 
Intratracheal. Oral hygiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

RESUMEN 
 
 
CABRAL, D. B. Antibiofilme y la actividad antimicrobiana de los enjuagues 
bucales y aceite del árbol del té contra la Candida spp. con aplicabilidad en 
tubos traqueales. 2014. 129f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
Introducción: El uso de antisépticos complementa la higiene bucal mediante la 
reducción de la microbiota, y por lo tanto minimizar la colonización, la formación de 
biofilm y de este modo la promoción de la salud oral. Ante el enjuague bucal y 
opciones de productos naturales, es necesario el análisis microbiológico de la 
eficacia de estos productos y sus implicaciones en el control del biofilm. Objetivos: 
En este sentido, contamos con los siguientes objetivos: determinar la máxima 
dilución inhibitoria (MDI) de enjuague bucal (Listerine®, Colgate Plax Fresh Tea®, 
Periogard®) y té del aceite del árbol de las cepas clínicas y estánda del Candida 
albicans y Candida glabrata; cuantificar las unidades formadoras de colonias por 
(UFC/cm2) levaduras en los tubos traqueales revestido con sus productos y analizar 
la formación de C. glabrata en los fragmentos de biofilm en tubos recubiertos o no 
con un antiséptico aceite del árbol del té. Método: Se trata de un estudio de 
laboratorio de la naturaleza, in vitro, realizados con las cepas clínicas y estándar y 
subsidiado en los métodos clásicos de microbiología para el procesamiento de las 
evaluaciones propuestas. Para determinar la MDI se llevó a cabo una dilución en 
serie doble (1/ 4 a 1/2048) de los antisépticos y el aceite del árbol del té, 
respectivamente, y se incubó a 37°C por 24 horas. MID se consideró la mayor 
dilución capaz de inhibir el crecimiento de todas las cepas ensayadas. 
Determinación de unidades formadoras de colonias por ubos traqueales (UFC/TT) y 
microscopía electrónica de barrido (MEB) en la formación de biofilms se emplearon 
dos técnicas de conformación. En la aleatorización de las cepas C. glabrata utilizó el 
análisis estadístico mediante el modelo de regresión logística multinomial. 
Resultados: el Listerine® mostró la acción inhibitoria más bajo en MDI de 1/1, el 
aceite del árbol del té (1/16), Colgate Plax Fresh Tea® (1/64) y Periogard® (1/128). 
La formación de biofiles, el tubo recubierto con Colgate Plax Fresh Tea® presenta 
diferencias de múltiple (p=0,0031) comparaciones prueban con la actividad 
antibiofilms en todas las cepas de C. glabrata, con la excepción de un aislamiento 
clínico. Las microfotografías mostradas en esta reproducción de tubos traqueales en 
ciernes cubierto con aceite del árbol del té, la lisis celular en la acción Periogard® y 
los tubos traqueales recubiertos con Colgate Plax Fresh Tea® mostraron ninguna 
colonia visible, excepto la cepa 33. Conclusión: La formación de biofilm por la 
levadura mostró significativa en los diferentes tubos recubiertos. Estudios 
adicionales de Candida spp. en tubos traqueales se recomiendan en pacientes con y 
sin neumonía, sometidos a ventilación mecánica. 
 
Palabras clave: Antisépticos bucales. Biofilms. Candida albicans. Candida glabrata. 
Intubación intratraqueal. Higiene bucal. 
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As infecções fúngicas se destacam na área odontológica apresentando elevada 

incidência e variabilidade de manifestações clínicas o que dificulta, muitas vezes, o 

seu diagnóstico e eficácia na terapêutica. Ademais nas duas últimas décadas, 

observam-se mudanças significativas na epidemiologia das infecções fúngicas, 

devido à diversificação das espécies, aumento da resistência aos antifúngicos sendo 

frequentemente causas notórias de morbimortalidade. 

Como fatores de risco para as infecções fúngicas destacam-se os pacientes 

imunodeprimidos (PFALLER; DIEKEMA, 2007), as neoplasias (DE LA ROSA-

GARCÍA et al., 2013), os receptores de transplante de órgãos ou de células tronco 

hematopoiéticas (ALI et al., 2014) e indivíduos submetidos à quimioterapia e a 

procedimentos invasivos (ATABEK; AKYÜREK; EKLIOGlU, 2013; HAMMAD; 

DARWAZEH; IDREES, 2013). Entre os pacientes previamente hígidos, porém 

gravemente enfermos (traumatizados ou grandes queimados) tem-se como fatores 

de risco o uso: de cateter venoso central (DEVRIM et al., 2014), nutrição parenteral 

total, antibióticos de largo espectro (MASON et al., 2012), respiração assistida ou 

ventilação mecânica, entre outras vulnerabilidades clínicas (GLÖCKNER; 

CORNELY, 2013). Também, acrescem-se para os riscos de infecção fúngicas, 

escore em Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II, pacientes em 

hemodiálise e procedimento cirúrgico abdominal com perfuração gastrointestinal 

(GORDON et al, 2001; SOBEL, VÁZQUEZ; 2010; TUAN, DENNISON, WEISDORF, 

1992). As infecções fúngicas oportunistas representam, geralmente, as infecções 

associadas aos cuidados de saúde (KOLLEF et al., 2008; PERLROTH et al., 2007; 

PROCOP; ROBERTS, 2004). 

As infecções fúngicas enfrentam dificuldades terapêuticas mesmo diante do 

arsenal de opções antifúngicos disponíveis no mercado, tais drogas têm limitações 

em sua utilização, por apresentarem toxicidade ao hospedeiro e, também pela 

possibilidade de ocorrer a resistência por diferentes espécies e subespécies de 

fungos (POWDERLY et al., 1993), principalmente pela capacidade de formar 

biofilmes. Portanto, todos estes aspectos têm contribuído, conjuntamente, para 

aumentar o interesse no estudo desses microrganismos (DE BACKER et al., 2001). 
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Nesse sentido, a redução dos riscos de infecção e a promoção da saúde bucal 

representam um desafio para assistência à saúde individual e coletiva.  

Nos anos sessenta, a Candida spp. passa a representar uma preocupação 

significativa dada a sua elevada ocorrência dentre as infecções fúngicas. A Candida 

albicans representava 85% a 90% dos episódios de infecções por fungos. No 

entanto, um estudo realizado entre 1988 e 1992, identificou que a incidência de 

Candida não-albicans havia ultrapassado a de C. albicans e, apenas 42% dos casos 

foram causados por C. albicans tendo-se como destaque: C. tropicalis (18%), C. 

parapsilosis (17%), C. glabrata (11%), C. krusei (4%), entre outras (ABI-SAID et al., 

1997; PAPPAS, 2009; PRICE, LAROCCO, GENTRY, 1994). As diversas espécies 

de Candida são responsáveis pelas recorrentes infecções de corrente sanguínea, 

constituindo de 8 a 15% das infecções hospitalares (WISPLINGHOFF, 2004). 

Candida albicans é o microrganismo frequente nos Estados Unidos, seguido pela C. 

parapsilosis ou C. glabrata (SINGARAVELU; GÁCSER; NOSANCHUK, 2014). 

1.1. Candida spp. na cavidade bucal  

A cavidade bucal oferece uma variedade de nichos ecológicos à colonização 

microbiana, permitindo a sobrevivência de uma diversidade de microrganismos, 

destacando-se os fungos (JABRA-RIZK et al., 2001; SOCRANSKY; HAFFAJEE, 

1994; SWEENEY; DOBSON, 1998). Desta forma, a microbiota bucal alberga uma 

diversidade de microrganismos e, portanto um sistema ecológico complexo, 

constituída de habitats heterogêneos e exposta a diferentes fatores ambientais, 

bióticos e abióticos (MADEIRA, 2006). Calcula-se, em torno de 800 espécies 

diferentes de microrganismos que buscam por um nicho e nutrição, sendo as mais 

comuns o Streptococcus mutans, Streptococcus sobriuns, Lactobacillus spp., 

Actinomyces viscosus, Actinomyces spp., Porphyromonas gingivallis, 

Porphyromonas intermedia, Wolinella recta, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Eubacterium corrodens, Jannerellam forsythensis, 

Fusobacterium nucleatum, Treponema spp. (AMARAL, 2001; SANTOS; JORGE, 

1998; SCANNAPIECO; BUSH; PAJU, 2003). Todavia, alterações nos nichos podem 

ocasionar afecções bucais, sendo umas das mais frequentes a estomatite e a 

candidíase. Estas infecções são favorecidas por alterações do epitélio bucal e 
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frequentemente estão relacionadas à idade avançada, ao uso de drogas 

antineoplásicas, a deficiência de vitamina C, assim como o uso de antibióticos 

sistêmicos (JORGE, 2008; SILVERMAN; EVERSOLE; TRUELOVE, 2004).  

Acresce-se que o uso de aparelhos protéticos e ortodônticos e implantes 

potencializa o risco para infecção, uma vez que são colonizados pela microbiota 

bucal exigindo atenção e práticas de higiene e limpeza frequentes (JORGE, 1986). 

O equilíbrio das condições ecológicas da boca não é estável por longos 

períodos sofrendo, assim influência da dentição primária até a permanente. Outros 

fatores, também estão relacionados com esse desequilíbrio como a existência: de 

lesões, de cáries, de restaurações, de extração de dentes, de próteses ou aparelhos 

ortodônticos. Todavia, as mudanças transitórias na estabilidade deste ecossistema 

podem ser ocasionadas pela frequência e o tipo de alimentos ingeridos, variação no 

fluxo salivar, o uso de medicamentos, entre outros (MARSH; MARTIN, 1992). 

A boca apresenta ainda, superfícies mucosas que contribuem para a 

diversidade microbiana. As papilas do dorso da língua favorecem a colonização de 

microrganismos que geralmente seriam removidos pela estimulação do ato de 

mastigação e liberação do fluxo salivar. O baixo potencial de óxido-reducão nos 

espaços interpapilares da língua propicia o desenvolvimento de uma microbiota 

bacteriana anaeróbia em detrimento às leveduras de Candida (MARSH; MARTIN, 

1992; PARDI; CARDOSO, 2002). Entretanto, a maior colonização bucal de Candida 

é presenciada no dorso da língua, o que sugere ser o reservatório primário de C. 

albicans, seguido pela agregação fúngica ao biofilme dentário (ALKUMRU; 

BEYDEMIR, 1992; CARVALHO et al., 2007; PARDI; CARDOSO, 2002). 

Os microrganismos bucais têm como fonte endógena de nutrientes a saliva, a 

qual fornece aminoácidos, peptídeos, vitaminas, gases e glicopeptídeos e 

estabelecem cadeias alimentares com propósito de aproveitar melhor os nutrientes 

presentes na boca. A fonte exógena de nutrientes é a dieta, tendo os carboidratos 

como substâncias orgânicas que influenciam diretamente na composição dessa 

microbiota. Os carboidratos são convertidos em polímeros (glucanos e frutanos) que 

consolidam a aderência ou são metabolizados em ácidos como os ácidos 

carboxílicos, além de outras substâncias tóxicas (HANNULA, 2001).  
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Várias substâncias antimicrobianas são detectadas na saliva, as quais atuam 

no controle da colonização da boca. Estes fatores compreendem a lisozima, 

lactoferrina e o sistema da sialoperoxidase, polipeptídeos ricos em histidina entre 

outros. No que se referem à Candida spp., importantes enzimas salivares, 

lactoferrina, lisozima e outras, exercem ação inibidora sobre a sua multiplicação 

(URIZAR, 2002). Verificou-se que a lactoferrina existente na saliva parotídica é 

capaz de inibir a C. albicans, in vitro, por exercer ação quelante sobre o ferro, 

elemento essencial para a sua multiplicação (LACAZ, 1980).  

O controle microbiano bucal, também é exercido pelo fluido do sulco gengival 

tanto no processo de manutenção da microbiota, como nas infecções. O fluido, 

também pode remover células microbianas não aderidas, atuar como fonte primária 

de nutrientes e conter componentes de defesa do hospedeiro (TENOVUO, 1992). O 

fluxo e a composição salivar exercem papel relevante quanto à manutenção das 

propriedades físicas e químicas da boca, além de interferir na composição da 

microbiota bucal. Há ainda, a presença de fosfatos, peptídeos, compostos 

nitrogenados (uréia e aminoácidos), além de bicarbonato atuando como o principal 

sistema tampão. Apresenta uma acentuada concentração de proteínas e 

glicoproteínas, por exemplo, as mucinas, as quais influenciam diretamente na 

agregação e aderência microbiana, inclusive atuando com receptores das 

manoproteínas de superfície de C. albicans. Ademais, interagem com componentes 

de defesa do hospedeiro e funcionam como fonte primária de nutrientes para a 

microbiota autóctone (MARSH; MARTIN, 1992; PARDI; CARDOZO, 2002; 

SIMMONDS; TOMPKINS; GEORGE, 2002). 

Outros fatores como o potencial de óxido-redução (Eh) e o pH, além dos 

nutrientes, afetam o desenvolvimento microbiano da boca. Embora a cavidade bucal 

tenha fácil acesso ao oxigênio, a maioria dos microrganismos bucais é facultativa e 

anaeróbia. Leveduras do gênero Candida são detectáveis mesmo com a diminuição 

do potencial de óxido-redução bucal, na superfície do esmalte do dente (MARSH; 

MARTIN, 1992; DOUGLAS, 2002). 

O pH da boca, regulado pela saliva, oscila entre 6,75 a 7,25. O consumo 

frequente de carboidratos leva a uma diminuição do pH da boca devido à produção 
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de ácidos e, posteriormente, retorna aos valores fisiológicos (capacidade tampão da 

saliva). Essas constantes oscilações do pH da boca podem induzir a uma 

seletividade de microrganismos acidúricos como: Candida, Streptococcus do grupo 

mutans e Lactobacillus (SIMMONDS; TOMPKINS; GEORGE, 2002). 

Em suma, diversos fatores mecânicos, físicos, químicos e iatrogênicos 

contribuem para a ruptura do equilíbrio da microbiota bucal entre Candida e os 

demais microrganismos. Mastigação, redução do fluxo salivar, trauma local com 

perda da integridade tecidual, debilidade orgânica generalizada, dietas ricas em 

carboidratos, deficiência de ferro, ácido fólico ou vitamina B12, desordens 

endócrinas (hipotiroidismo, insuficiência adrenocortical e diabetes mellitus), infecção 

por HIV, alterações de taxas sanguíneas (leucemia aguda e agranulocitose), 

antibioticoterapia, quimioterapia, radioterapia, xerostomia e comprometimento dos 

mecanismos de defesa do hospedeiro constituem fatores de risco relacionados à 

infecção bucal por Candida (DE REPENTIGNY et al., 2000; ELLEPOLA et al., 2014; 

LEUNG et al., 2000; MARUKUTIRA et al., 2014; PARDI; CARDOSO, 2002; SAHA et 

al., 2013; SCHRAM et al., 2014; WANG et al., 2014). 

Como já mencionado, a proliferação e o aguçamento dos fatores de virulência 

da Candida spp. é potencializado na presença de alterações orgânicas, 

principalmente dos aspectos físico-químicos e biológico da pele ou mucosa e do 

sistema imunológico (CARVALHO et al., 2003; MARCANTONI, 1999; TYC et al., 

2014). 

Candida albicans é a espécie mais relacionada com os processos de 

colonização e patogenicidade na boca humana, frequentemente isolada de 

infecções superficiais e invasivas e, em diferentes sítios anatômicos (BARBEDO; 

SGARBI, 2010). Esta habilidade é decorrente da acentuada capacidade de 

dimorfismo morfológico e da produção de exoenzimas, mecanismos facilitadores da 

interação do fungo às células do hospedeiro, propiciando a aderência e a 

penetração no tecido afetado, etapas consideradas relevantes na patogênese de 

candidíase em mucosa (CARVALHO et al., 2007; MARTINS et al., 2002; MENEZES 

et al., 2006; PANIZO et al., 2002; RIBEIRO et al., 2006; XU et al., 2000). Posto isto, 

o seu dimorfismo com produção de estruturas filamentosas auxilia a invasão tissular, 
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a termotolerância significativa e a capacidade da produção de enzimas como 

proteinases e fosfolipases (DIGNANI; SOLOMKIN; ANAISSE, 2003) (Figura 1). 

 

Figura 1- Candida albicans 

Fonte: MORENO et al. Infecciones causadas por Candida spp. resistente al fluconazol en 
pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Reporte de un caso. 
Rev Med Hered, v.6 n.3, p. 134-139, 1995. 

Cabe ressaltar que sendo um fungo ubíquo na mucosa bucal, trato 

gastrointestinal e sistema reprodutor (QUIMBY et al., 2012; SUZUKI, 2009; 

THOMPSON et al., 2010; VASQUEZ, 2010), os indivíduos saudáveis apresentam 

imunidade específica para infecções fúngicas, sendo estas frequentemente isoladas 

da cavidade bucal (31% a 60%) (VASQUEZ, 2010). 

As infecções por Candida spp. são denominadas candidose ou candidíase, 

termos sinônimos na literatura científica (HANNULA, 2001). Várias condições 

predisponentes estão associadas tanto à colonização assintomática quanto à 

manifestação clínica de candidose, incluindo desde deficiências imunes específicas 

(FIDEL, 2002; RODRIGUEZ-GALAN et al., 2002), até o uso de próteses totais 

(PIRES et al. 2002; DAVIES et al., 2002), além de desordens endócrinas, lesões de 

tecidos moles e medicamentos como antibióticos e corticosteróides (MOREIRA et 

al., 2001), ou mesmo o tabagismo (ARENDORF; WALKER, 1980; KAMMA; NAKOU; 

BAEHNI, 1999; WILLIS et al. 1999). 

A incidência de colonização orofaringeana por Candida em adultos saudáveis 

apresenta resultados entre 3 a 48%, sendo estas taxas mais elevadas em crianças 

variando de 5,4% a 71,3%. A presença de leveduras na cavidade bucal, entretanto, 
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não implica em doença. O gênero Candida é composto por cerca de 200 espécies 

de leveduras, das quais algumas apresentam importância na área médica, incluindo 

C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei, C. kefyr, C. glabrata, C. 

guilliermondii e C. dubliniensis (CANNON et al., 1995; GROSSI, et al.; 2000; 

JORGE, 1997; SAMARANAYAKE, SAMARANAYAKE, 2001). 

Salienta-se que o primeiro caso de candidíase bucal ocorreu em 1842, na 

França, em que David Gruby classificou a Candida no gênero Sporotrichum e, em 

1846, Berg definiu o agente etiológico demonstrando a presença de Candida na 

boca de crianças sadias. Em 1853, este fungo foi denominado de Oidium albicans e, 

anos depois (1861), na Alemanha, houve o primeiro relato de infecção cerebral por 

disseminação hematogênica por Candida. Um estudioso Berkhout, em 1923, 

classificou este microrganismo para o gênero Candida, conceituando a espécie C. 

albicans (HAZEN, 1995; RIBEIRO et al., 2002). 

A maioria dos estudos sugere que os casos de candidemia adquirida por via 

endógena seja pela translocação da levedura do trato gastrointestinal, local de 

colonização por Candida em até 70% da população humana normal. A presença de 

uma predisposição local e/ou generalizada que provoque desequilíbrio da microbiota 

ou lesão da mucosa gastrointestinal pode ser um agente facilitador de translocação 

da levedura até os capilares mesentéricos (BOW et al., 2010; COLOMBO et al., 

1999; GIOLO, SVIDZINSKI, 2010; RIBEIRO et al., 2004) 

Essas infecções podem também ser adquiridas por via exógena, a exemplo 

da veiculação microbiana por meio das mãos contaminadas dos profissionais de 

saúde. Nesse sentido, a literatura mostra evidências da transmissibilidade de 

Candida spp. nas UTIs em que os profissionais são potenciais reservatórios destes 

agentes (BOW et al., 2010; COLOMBO, GUIMARÃES, 2003; PFALLER, 1995; 

PFALLER; DIEKEMA, 2007; RIBEIRO et al., 2004). 

A candidíase é considerada a infecção fúngica mais frequente da cavidade 

bucal humana e C. albicans é a principal espécie relacionada, embora C. tropicalis, 

C. dubliniensis, C. Krusei, C. glabrata e C. parapsilosis, além de outras espécies, 

também estejam se tornando comuns em certas populações (HAYNES, 2001; 

MARTINEZ et al., 2002). Diferentes tipos de candidíase orofaríngea têm sido 
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relatados, incluindo as formas atróficas, pseudomembranosa aguda, candidíase 

hiperplásica crônica, a glossite rombóide mediana e a queilite angular (AKPA; 

MORGAN, 2002). 

Complementarmente, C. albicans é o microrganismo mais prevalente de 

infecções periodontais entre as demais espécies, sendo o dorso da língua a principal 

via infecciosa, no entanto as superfícies de mucosas e placa dental podem também, 

albergá-lo (GIULIANA et al., 1997; PRABHU et al., 1992). Igualmente, os fatores 

precipitantes para infecções fúngicas bucais são extremos de idade, ineficácia da 

resposta imunológica do hospedeiro, depressão, distúrbios endócrinos, 

hereditariedade, má fixação de próteses dentais e o uso prolongado de antibióticos, 

corticosteroides ou citostáticos (BARKVOLL; ATTRAMADAL, 1989). 

Acresce-se ainda que Flemming (1999) relacionou os sinais clínicos da 

periodontite como sendo: perda de inserção clínica, perda óssea alveolar, 

profundidade de bolsa e sangramento a sondagem, aumento da mobilidade dental e 

com características histopatológicas (formação de bolsa periodontal, migração do 

epitélio juncional para apical, perda de fibras colágenas, infiltrados de células 

inflamatórias no epitélio juncional e na bolsa periodontal). 

Em relação a outras espécies de Candida, responsáveis por agravos 

infecciosos em humanos, tem-se a C. glabrata como um patógeno em ascensão nas 

últimas décadas. Adiciona-se que estudos longitudinais apresentam dados 

epidemiológicos de infecções relacionadas às espécies de Candida não-albicans, 

particularmente a C. glabrata (CHOW et al., 2008; PLAYFORD et al.; 2008, 

COLOMBO; GUIMARÃES, 2003; FRIDKIN; JARVIS, 1996; PFALLER; DIEKEMA, 

2002). 

Candida glabrata apresenta-se micromorfologicamente como blastoconídio 

tanto no ambiente como quando patógeno e, especialmente, não forma pseudo-hifas 

em temperaturas acima de 37ºC (ARRAES, 2012). Este microrganismo emerge 

como um notável agente patogênico de mucosa bucal e pode promover infecção 

concomitante a C. albicans e, em paciente com câncer ou HIV-positivo, associada à 

infecção orofaringeana, pode ser mais severa e mais difícil de ser tratada que 

infecções por C. albicans (BARCHIEESI et al., 2005; LI et al., 2007; PFALLER; 
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DIEKEMA, 2004). As colônias de C. glabrata (Figura 2) são menores que as de C. 

albicans, porém quando em meio de Sabouraud, apresentam-se homogêneas, 

brilhantes, de coloração creme, como qualquer outra espécie de Candida (FIDEL-JR 

et al., 1999). 

 

Figura 2- Candida glabrata 
Fonte: MORENO et al. Infecciones causadas por Candida spp. resistente al fluconazol en 

pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Reporte de un caso. 
Rev Med Hered, v.6 n.3, p. 134-139, 1995. 

 

É considerado um fungo saprófita e não patogênico na microbiota normal de 

indivíduos sadios, porém nas duas últimas décadas, com advento de drogas 

imunodepressoras e da aids, C. glabrata aumentou significativamente, chegando a 

ser o segundo ou terceiro microrganismo em casos de candidíases (BARBEDO; 

SGARBI, 2010). A despeito de uma relativa taxa de mortalidade (50% em pacientes 

com câncer e 100% em complicações de transplante de medula óssea), C. glabrata 

possui baixa virulência em modelos de infecções com animais.  

Embora a resistência a medicamentos antifúngicos entre C. albicans 

permanece baixa (LOCKHART et al, 2012), C. glabrata e C. krusei surgiram como 

importante problema no manejo da candidemia devido ao envelhecimento da 

população, uso disseminado aos antifúngicos, crescentes casos de 

imunossupressão, além do surgimento de resistência a equinocandina 

(CLEVELAND et al, 2012; MATSUMOTO, 2014; MAGER et al., 2003). 
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Estudos demonstraram que a incidência de C. glabrata tem aumentado como 

causa de candidemia em UTIs nos EUA desde 1993, entretanto em outras partes do 

mundo, pesquisadores sugerem que as taxas de infecção por C. glabrata não 

aumentaram na mesma proporção como observado nos Estados Unidos da América 

(EUA). Além disso, a taxa de mortalidade é relativamente alta, comparando com as 

outras espécies de Candida não-albicans e, é apontada como causa de sepse 

neonatal e infecção em pacientes idosos. Isolados clínicos de C. glabrata 

demonstram sensibilidade intrinsecamente reduzida aos compostos azólicos e, com 

isso, aumento nas taxas de colonização e infecção tem sido observadas em 

diferentes grupos de pacientes com exposição prolongada ao fluconazol 

(COLOMBO et al., 1999; FIDEL-JR et al., 1999; MALANI et al., 2005; PANACKAL et 

al., 2006; COLOMBO et al., 2013). 

Adiciona-se uma preocupação científica crescente na resistência de C. 

glabrata a múltiplas drogas, particularmente a atual resistência as equinocandinas 

(ALEXANDER et al., 2013; CLEVELAND et al., 2012; OSTROSKY-ZEICHNER, 

2013; PFALLER; DIEKEMA, 2012). 

Com o intuito de monitorar as espécies de Candida e a susceptibilidade aos 

antifúngicos em Iowa (EUA), no período de 2011 a 2012, bem como repassar estes 

achados às instituições participantes. Matsumoto (2014) verificou que 69 (42%) 

isolados de C. albicans e 58 (36%) de C. glabrata foram os mais comuns de 

candidemia. Ademais, o fluconazol foi utilizado em 53% das candidemias, 

principalmente aquelas causadas por C. glabrata e, metade dos agravos por C. 

glabrata utilizou-se uma equinocandina. Assim, 96% de todos os isolados foram 

susceptíveis ou dose dependente susceptível ao fluconazol e 95-99% suscetíveis as 

equinocandinas. E, utilizando pontos de corte do CLSI, 9% de isolados de C. 

glabrata foram resistentes ao fluconazol e 5% foram intermediários ou resistentes a 

uma ou mais equinocandinas. 

Isolados clínicos deste fungo apresentam menor sensibilidade ao fluconazol, 

consequentemente, um aumento nos índices de colonização e infecção são 

observados em pacientes com exposição prolongada a este antifúngico (RAY et al., 

2007). Ademais das possíveis falhas terapêuticas com os azólicos, estudos revelam 
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uma menor sensibilidade deste fungo com anfotericina B (COLOMBO; GUIMARÃES, 

2003; PÉMAN et al., 2011; RAY et al., 2007; TORTORANO et al., 2004). 

Há de se considerar que a flexibilidade morfológica de C. albicans 

desempenha um papel fundamental na infecção (SUDBERY, 2011), em contraste da 

C. glabrata, pois sua patogenicidade independe de morfologia (SHINOZAKI et al., 

2012). Estudos reportam a candidíase sistêmica (15%) por C. glabrata e, também 

em amostras clínicas, sendo esta a segunda espécie mais frequente (BORG-VON 

ZEPELIN; GRUNES, 1993; CORMACK et al., 1999). Vennewald et al. (1998) 

apontaram infecções por este fungo, de 0,5% para 22,2% em pacientes 

imunocomprometidos. No entanto, existem poucos estudos que reportem a 

patogenicidade de C. glabrata na mucosa bucal o que se faz necessário uma 

identificação precoce das espécies para instituir a terapêutica correta e adequada 

(FLANAGAN et al., 2000; SHINOZAKI et al., 2012). Cabe destacar que os métodos 

convencionais utilizados para identificá-los são morosos e, às vezes, inconclusivos.  

1.2. Formação de biofilme por Candida spp.  

Os biofilmes são comunidades universais, interdependentes e complexas de 

microrganismos associados a um substrato. Os biofilmes podem ser encontrados em 

superfícies bióticas e abióticas e constituídos por uma população (única espécie) ou 

comunidades (múltiplas espécies) (DAVEY E O´TOOLE, 2000; DONLAN, 2002; 

O’TOOLE; KAPLAN; KOLTER, 2000). Estes microrganismos estão envoltos em uma 

matriz de exopolissacarídeo crescendo em biofilmes estruturados exibindo, assim 

alguns fenótipos nesta gama de substratos (DOUGLAS, 2002). Proteção do meio 

ambiente, disponibilidade de nutrientes, cooperação metabólica são especulações 

das vantagens ecológicas de um biofilme formado (DAVEY E O´TOOLE, 2000). Os 

biofilmes são notoriamente difíceis de remover o que tornam uma fonte de infecções 

recalcitrantes (DONLAN, 2002; LEWIS, 2001). 

Neste sentido, os biofilmes são expressivos nas pautas de discussão da 

saúde pública no que se refere à resistência antimicrobiana e, assim sua 

compreensão tem evoluído ao longo de anos. Uma destas questões foi descrita em 

1971 por Marshall et al. que sugeriu o processo de adesão em apenas duas etapas. 

Na primeira fase, o processo é ainda reversível e a adesão de microrganismos às 
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superfícies ocorre devido às forças de Van der Waals e pela atração eletrostática. 

Na segunda ocorre uma interação da célula com a superfície por meio de material 

extracelular produzido pelo microrganismo. Poucos anos depois, surgiu outra 

compreensão acerca da presença de polissacarídeos na matriz de células aderidas, 

em sistemas aquáticos, e que esse polímero de cadeia longa participava na 

mediação da adesão microbiana a diferentes substratos (COSTERTON et al., 1978, 

1999; SILLANKORVA, 2004). A partir de 80, o entendimento foi significativamente 

alterado e a formação do biofilme ocorre em cinco etapas (CHARACKLIS; 

COOKSEY, 1983; CHARACKLIS, 1990; DUDDRIDGE; PRITCHARD, 1983): 

i. condicionamento da superfície pela adsorção de material orgânico; 

ii. transporte de células e nutrientes para o local de adesão; 

iii. início do processo de adesão bacteriana, ainda reversível, devido a 

atração electrostática; 

iv. crescimento celular, colonização e adesão irreversível; 

v. desenvolvimento do biofilme com elevada atividade metabólica. 

Os biofilmes bacterianos e a repercussão nos agravos humanos foram 

investigados em detalhe ao longo de anos, não obstante pouco se sabe sobre os 

biofilmes fúngicos, principalmente, de Candida não albicans (DOUGLAS, 2002; 

RAMAGE et al., 2001; 2002). Candida spp. adere e forma biofilme em superfícies 

dentais, pois as condições da boca favorecem (BUDTZ-JÖRGENSEN, 1990; COCO 

et al., 2008; SÁNCHEZ-VARGAS et al., 2002).  

Nas infecções bucais ou faríngeas, as leveduras aderem primeiro às células 

hospedeiras e os materiais de prótese dentro da cavidade bucal ou atrelam-se a 

outros microrganismos (RAMAGE et al., 2001; RAMAGE; MARTÍNEZ; LÓPEZ-

RIBOT, 2006). A formação de biofilme por C. albicans procede em três fases 

distintas: início do desenvolvimento (0-11 h), intermediário (12-30 h) e maduro (38-

72h) (Figura 3).  
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Figura 3- Formação de biofilme por C. albicans e C. dubliniensis; A: 0-11 h; B: 
12-30 h; C: 38-72 h. Y- célula de levedura; superfície plana; EPS: 
matriz exopolissacarídeo; H: hifa. Fonte: JABRA-RIZK, M. A; FALKLER, W. 

A; MEILLER, T. F. Fungal Biofilms and Drug Resistance. Emerging Infectious 
Diseases, v. 10, n. 1, p.14-19, 2004. 

A estrutura detalhada de um biofilme maduro de C. albicans produzido, in 

vitro, após 48 horas de incubação consistia em uma rede densa de leveduras, hifas 

e pseudohifas. Esta mistura de morfologia com a matriz de EPS não é visto quando 

este fungo é cultivado em cultura líquida ou ágar o que sugere que a morfogênese é 

desencadeada quando este microrganismo adere a uma superfície e as camadas de 

células basais ancoram o biofilme formado no substrato (CHANDRA et al., 2001b; 

DONLAN, 2002; RAMAGE et al., 2001). Destarte, as bactérias são encontradas 

juntamente as espécies de Candida em biofilmes in vivo indicando, assim que as 

interações entre espécies provavelmente ocorrem (ADAM et al., 2002; DONLAN, 

2002; DONLAN; COSTERTON, 2002). 

Em linhas gerais, Notermans et al. (1991) propuseram a formação de 

biofilme pela fixação do microrganismo e, em seguida este adere na superfície 

ocorrendo, assim a colonização e crescimento do microrganismo. Ressalta-se que a 

produção do material extracelular facilita a sua fixação e impossibilita a remoção das 

células aderidas. A partir da década de 2000 sugeriu-se que o biofilme é formado 

pela adesão dos microrganismos à superfície seguida pelo crescimento celular, 
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formando-se uma estrutura complexa. Após a adesão e maturação do biofilme há 

libertação de células para o fluído (STEWART; COSTERTON, 2001; STOODLEY et 

al., 2002). 

Neste sentido, o maior desafio para estudiosos da área da periodontia é a 

remoção mecânica do biofilme bucal para a prevenção de doenças e agravos 

bucais. Com o desenvolvimento de escovas motorizadas com rotação, oscilação e 

sonoridade (HEERSINK, 2003; LEA et al., 2007) e com diferentes movimentos de 

cerdas e, também o uso de palitos ou fios dentais (SAMBUNJAK et al., 2011), a 

remoção completa do biofilme bucal se mantém, ainda inatingível. Após a 

escovação, áreas interproximais, fissuras, bolsas gengivais e aparelhos ortodônticos 

são regiões propícias para a formação de biofilme (HE et al., 2014). 

A resistência dos biofilmes aos antissépticos e antimicrobianos foi 

confirmada e demonstrada em alguns estudos. Entretanto, observa-se que a 

formação de biofilme por fungos tem recebido pouca atenção e, no que concerne a 

atividade antimicrobiana de antissépticos e seu mecanismo de ação pouco se sabe. 

Assim, as evidências sobre uso de antissépticos no controle da colonização 

microbiana bucal é expressivo sendo o gluconato de clorexidina amplamente 

indicado e utilizado. Topicamente, no controle desta colonização bucal, e ainda 

como parte da terapia de candidíase outros produtos são indicados (EPSTEIN et al. 

2003; HANNULA, 2001; RUSSELL, 2002).  

Os estudos in vitro têm investigado a atividade antimicrobiana do cloreto de 

cetilpiridínio (CPC) sobre as bactérias relacionadas à cárie, periodontite e halitose, 

bem como leveduras associadas à mucosites (SREENIVASAN et al., 2013). 

Ademais, este antisséptico inibe glicosiltransferases e síntese de glucano insolúvel 

de S. mutans e, também contém nano emulsão, fatores imprescindíveis para a 

prevenção da cárie dentária (FURIGA; LONVAUD- FUNEL; BADET, 2009; LEE et 

al., 2010). A FDA (agência que regula medicamentos nos Estados Unidos da 

América) considera o CPC um agente antiplaca e antigengivite sendo incorporado a 

uma variedade de produtos de higiene bucal como enxaguatórios, cremes dentais, 

adesivos ortodônticos e revestimento para cimento dental (BOTELHO, 2005).  
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E, a partir da década de 90, pesquisadores concluíram que o gluconato de 

clorexidina a 0,12%, 0,2%, 1% e 2% foi eficaz sobre a Escherichia coli (VAHDATY et 

al., 1993), Streptococcus mutans, Pepstostreptococcus micros, Prevotella 

intermedius, Porphyromonas gingivalis (YESILSOY, 1995), Peptococcus magnus, 

Propionibacterium acnes, Veillonella parvula, Lactobacillus fermentum, 

Fusobacterium nucleatum (OHARA et al., 1993), Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus sanguis, Streptococcus mutans e 

Enterococcus faecalis, bem como sua empregabilidade em pacientes alérgicos ao 

hipoclorito de sódio ou em casos de dentes com ápices abertos devido sua relativa 

ausência de toxicidade (TEIXEIRA et al., 2008).  

Secularmente, os produtos naturais são utilizados na produção 

farmacêutica com ação antimicrobiana e anti-inflamatória e, cerca da metade dos 

medicamentos, em uso, são derivados destes produtos. Princípios bioativos de óleos 

essenciais extraídos de ervas e especiarias tornaram-se cada vez mais conhecidos 

por conterem propriedades antimicrobianas, antioxidantes e anticancerígenas. 

Paralelamente, assim, fármacos antimicóticos como antibióticos polienos 

(nistatina e anfotericina B) são recomendados para candidíase bucal (BARKVOLL; 

ATTRAMADAL, 1989), porém enxaguatórios bucais exercem efeitos clínicos 

benéficos quando associados ao tratamento a doença periodontal (SHRESTHA et 

al., 2011). 

Em síntese, vários estudos clínicos demonstraram a eficácia, in vivo, dos 

antissépticos frente aos microrganismos supragengival reduzindo, assim a 

inflamação gengival, placa bacteriana e parecem prevenindo até infecção sistêmica 

(BOTELHO, 2005; SCULLY; GREENMAN, 2012; SREENIVASAN et al., 2013).  

1.2.1. Formação de biofilme e o risco de Pneumonia associada à ventilação 

mecânica (PAVM) 

As barreiras anatômicas do trato respiratório humano como glote, 

laringe, reflexos da tosse, secreções traqueobrônquicos, imunidade celular e 

humoral, sistema fagocitário (macrófagos alveolares e neutrófilos) protegem o 

pulmão contra infecções oportunistas (STRAUSBAUGH, 2000). Quando há 
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coordenação adequada entre estes componentes, os microrganismos invasores são 

eliminados e a doença clínica é evitada. No entanto, o comprometimento 

imunológico pode ocasionar na inoculação microbiana ou uma virulência incomum 

resultando assim em uma pneumonite (CHASTRE; FAGON, 2002). Adiciona-se que 

a colonização do trato respiratório superior é um fator predisponente para a 

Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM), pois a microbiota das vias 

aéreas orofaríngeas pode ser substituída por gram-negativos endógenos (PARK, 

2005).  

Sabendo que a partir de uma infecção bacteriana no parênquima 

pulmonar sucede a PAVM, pacientes com intubação traqueal translocam bactérias 

exógenas ou endógenas para o trato respiratório inferior (BOOKER et al., 2013). 

Embora esta translocação sobrevenha da inalação de bactérias de materiais 

contaminados, colonização gástrica, semeadura hemática ou propagação contígua, 

a PAVM resulta, frequentemente, da aspiração de microrganismos orofaríngeos 

(CHASTRE; FAGON, 2002). Acresce-se que a PAVM pode manar de 48 a 96 horas 

após a intubação respiratória (COFFIN et al., 2008; HORAN et al., 2008). 

A microbiota bucal em pacientes intubados forma biofilme ao redor do 

tubo endotraqueal, enquanto as vias respiratórias inferiores de indivíduos saudáveis 

são protegidas pelas barreiras anatômicas. Não obstante, o cuidado bucal não só 

reduz a carga microbiana, mas estimula o fluxo salivar com suas imunoglobulinas 

protetoras para remover a placa bacteriana, bem como limitar a colonização 

secundária a xerostomia (MUNRO; GRAP, 2004; STONECYPHER, 2010). 

Como estratégia efetiva de prevenção da PAVM, estudos prospectivos e 

de meta-análise sinalizam a aspiração de secreções subglóticas (ASS), pois esta 

reduz o tempo de permanência hospitalar, desmame precoce e custos com 

antimicrobianos, principalmente em cirurgias em pacientes cardíacos com VM ≥ 48 h 

(PÉREZ GRANDA et al., 2013; MUSCEDERE et al., 2011; HORTAL et al., 2009).  

Destarte, as diretrizes brasileiras sinalizam que o risco de PAVM 

associada ao uso de intubação endotraqueal é 6 a 21 vezes. Faz-se imprescindível 

que se de adote um tubo endotraqueal com lúmen dorsal acima do balonete para 

permitir drenagem por sucção contínua, mantenha balonete do tubo traqueal ≥ 20 
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cmH2, reduza tempo de exposição à ventilação mecânica, desmame precoce, não 

realize trocas periódicas de circuitos respiratórios durante o uso no mesmo paciente 

e, entre outras medidas de prevenção e controle dos fatores de risco (AMERICAN 

THORACIC SOCIETY, 2005). 

Este agravo ocasiona aumento das taxas de mortalidade além de custos 

onerosos para a instituição e fracassos terapêuticos. Ainda, a inanidade de esforços 

de acurácia microbiológica está articulada com a imprecisão na identificação 

microbiana, generalização clínica dos pacientes, condições estas que levam ao 

aparecimento de microrganismos multidrogas resistentes (MMR) (JOSEPH et al., 

2009; VISSCHER et al., 2008; CHASTRE; FAGON, 2002; ALP; VOSS, 2006). 

A colonização bucal acarretada por microrganismos respiratórios, devido 

à má higiene bucal e doenças periodontais, é associada à pneumonia hospitalar. 

Entre os pacientes ventilados de unidades intensivas, a placa dental favorece a 

colonização microbiana respiratória. Ressalta-se que Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp e Candida albicans recuperados da 

placa dental foram indistinguíveis dos isolados de sítios traqueobrônquicas do 

mesmo paciente, uma que as espécies de diferentes pacientes são, geralmente, de 

genótipos diferentes (HEO et al., 2008, 2011). 

Vale salientar que microrganismos e microbiomas bucais são fatores 

primordiais para o processo saúde e doença. Assim, estudos propõem que o 

rompimento deste microbioma indica, dispara ou influencia o curso das doenças 

bucais, principalmente em pacientes imunocomprometidos (AVILA et al., 2009; 

JENKINSON; LAMONT, 2005). Embora os fungos, em particular a Candida, são 

importantes na microbiota bucal e induzidas pelo sistema imune humano, estudos 

apontam uma colonização bacteriana na microbiota bucal (GHANNOUM et al., 

2010). Até o momento, o único estudo de microbioma bucal incluiu alguns perfis 

fúngicos, Ghannoum et al. (2010) relataram a presença de Candida albicans e 

Saccharomyces cerevisiae na microbiota placa subgengival de pacientes infectados 

pelo HIV. 

Um estudo prospectivo (2009-2011) acerca da incidência e fatores de 

risco para pneumonia associada à ventilação, os pesquisadores identificaram P. 
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aeruginosa (8-33%), K. pneumoniae (5-20,8%), E. coli (2-8.3%) além de C. albicans 

(2-8.3%) (CHARLES et al., 2013). 

Há presença na literatura de resultados contundentes na relação entre 

precariedade de higiene bucal e aumenta da incidência da Pneumonia associada à 

ventilação mecânica (PAVM) (BERRY et al, 2007; CUTLER; DAVIS, 2005; 

HUTCHINS et al., 2009). Uma meticulosa higiene bucal, realizada por enfermeiros, 

demostrou redução no risco de PAVM, porém esta prática em cuidados críticos 

permanece ainda inconsistente. O cuidado bucal, às vezes, é percebido como uma 

ação de conforto e, não como um componente crítico de controle de infecção (AMES 

et al., 2011; FEIDER et al., 2010; HUTCHINS et al., 2009). 

Os fungos, em sua maioria, são homopolissacarídeos, ou seja, 

compostos por um único tipo de monômero, reunidas por ligações glicosídicas do 

tipo β ou α. No caso das glucanas, por exemplo, as ligações entre suas unidades de 

glucose podem ser do tipo α-(1→3), α-(1→6), α-(1→4); β-(1→3) ou β-(1→6), 

podendo conter ramificações ao longo da cadeia principal (BARBOSA et al., 2004; 

MORADALI et al., 2007).  

Os exopolissacarídeos (EPS) são definidos como polissacarídeos 

extracelulares, produzidos por alguns fungos e bactérias, os quais são encontrados 

ligados à superfície das células ou são excretados para o meio de cultivo na forma 

de material viscoso (BONGIOVANI, 2008; MIRANDA et al, 2011). Nos fungos, as β-

glucanas ocorrem como polímeros de glicose ligados por ligações lineares do tipo 

β(1-6) D-Glucana ou por ligações β (1-3) D-Glucana com cadeias laterais ligadas por 

ligações β (1-6) (TSONI, BROWN, 2008). Essas diferenças estruturais como, por 

exemplo, diferenças no comprimento da cadeia polissacarídica, extensão da 

ramificação e o comprimento dessas ramificações, podem ter grandes implicações 

para a atividade biológica da β-glucana (BAGGIO, 2010). 

1.3 Justificativa e relevância do estudo 

Sabe-se que os fungos podem colonizar substratos de compostos 

poliméricos, cerâmicos, madeira, vidro entre outros. Associado a isto, há fatores 
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físico-químicos destes materiais que podem facilitar ou dificultar a adesão e 

proliferação microbiana, o que caracterizamos de biofilme.  

Destarte, parece oportuno aprofundar-se no conhecimento dos 

dispositivos e tecnologias invasivas e, assim produzir evidências que possam 

colaborar para com as práticas de prevenção e controle da infecção. Os principais 

aspectos que justificam este estudo são:  

 

 Preocupação constante sobre os fatores contributivos dos dispositivos 

invasivos ou cirúrgicos, rompimento de barreiras naturais, múltiplos 

procedimentos invasivos e antibioticoterapia prolongada no aumento da taxa 

de infecções fúngicas em cuidados intensivos (DAROUICHE, 2009; BLOT et 

al., 2008).  

 A gravidade de infecções fúngicas não é amplamente reconhecida até 

recentemente, uma vez que as infecções bacterianas são facilmente 

diagnosticadas (COAD et al, 2014).  

 Os biofilmes bacterianos e repercussão nos agravos humanos foram 

investigados em detalhe ao longo de anos, não obstante pouco se sabe sobre 

os biofilmes fúngicos, principalmente, de Candida não albicans (CUSTODIO, 

2012; RODRIGUES; SILVA; HENRIQUES, 2014). 

 Na literatura observa-se uma diversidade de processamentos microbiológicos 

e a inexistência de padronização teste padrão ouro para as diversas 

condições de avaliações antimicrobianas e antibiofilme. Assim, existe a 

dificuldade de reprodutibilidade e de comparação inter e intralaboratoriais. 

 Incidência elevada de infecções fúngicas nas últimas décadas. Crescente 

resistência a antifúngicos resultando na limitação de um arsenal terapêutico 

(RODRIGUES; SILVA; HENRIQUES, 2014). Combinações dos novos e 

tradicionais antifúngicos revelam sinergismo ou redução na atividade aditiva 

frente às cepas clínicas de Candida (RIBEIRO et al., 2004). 

 Custos de cuidados à saúde associados ao uso de antifúngicos, cirurgias e 

extensa internação hospitalares são elevados (WILSON et al., 2002). 

 A utilização da biodiversidade como novas opções de valor agregado 

terapêutico para infecções por Candida representa um campo promissor em 

âmbito nacional. 
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 A enfermagem no contexto da saúde bucal tem sua relevância no que 

concerne a manutenção das condições da higiene e aplicação dos princípios 

de assepsia, da prevenção e controle da infecção local e sistêmica subsidiada 

nos recursos tecnológicos e fundamentos da microbiologia.  
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 Determinar a Diluição Inibitória Máxima (DIMax) de antissépticos bucais 

comercialmente disponíveis (Listerine®, Colgate Plax® Tea Fresh, 

Periogard®) e o óleo de melaleuca sobre as cepas de Candida albicans e 

Candida glabrata, clínicas e padrão, com a finalidade de investir na inovação 

de produtos alternativos. 

 

 Quantificar o número de unidades formadoras de colônia por tubo traqueal 

(UFC/TT) de Candida glabrata em tubos traqueais (TTs) estéreis revestidos 

com antissépticos bucais e óleo de melaleuca. 

 

 Analisar o biofilme de Candida glabrata formado em TTs estéreis revestidos 

com antissépticos bucais e óleo de melaleuca por meio da microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODO 

___________________________________________________________________
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3.1. Natureza e local de estudo 

 

Estudo de natureza laboratorial, in vitro, com utilização de cepas clínicas e 

padrão de Candida albicans e Candida glabrata isoladas da microbiota bucal e 

oriundas de banco de cepas. 

As análises microbiológicas foram realizadas no laboratório do Núcleo de 

Estudos de Prevenção e Controle de Infecção nos Serviços de Saúde (NEPECISS) 

da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – 

EERP/USP. 

O processamento e análise microscópica da formação de biofilme em corpos 

de prova (fragmentos de tubos traqueais estéreis revestidos com antissépticos 

bucais e óleo de melaleuca) foram realizadas no Laboratório de Microscopia 

Eletrônica do Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes 

Patogênicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São 

Paulo (FMRP/USP). 

3.2. Materiais e cepas utilizadas 

3.2.1. Antissépticos bucais e o óleo de melaleuca 

 

Os antissépticos avaliados foram: Listerine®, Colgate Plax® Tea Fresh, 

e Periogard®, bem como o óleo de melaleuca (Oficina de Ervas - Farmácia de 

Manipulação – Ribeirão Preto, SP) com DMSO (6/4) - Figura 4.  
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Figura 4. Vista panorâmica dos frascos de antissépticos bucais e óleo de 
melaleuca utilizados no estudo.  

 

Os antissépticos bucais e o óleo de melaleuca apresentam as 

seguintes propriedades químicas e microbiológicas: 

Timol (2-isopropil-5-metilfenol), utilizado no estudo como Listerine®, é 

um fenol monoterpeno natural presente em óleos essenciais de tomilho e orégano, 

com propriedades antimicrobianas contra bactérias gram-positivas e gram-negativas 

e leveduras como a Candida albicans, sendo estas mais sensíveis (SOKOVIC; Van 

GRIENSVEN, 2006; WATTANASATCHA et al., 2012). Ademais, timol tem 

demonstrado eficácia contra estafilococos resistentes à meticilina com concentração 

inibitória mínima (CIM) de 0,03 a 0,06 % pelo método de diluição em ágar (NOSTRO 

et al., 2004). Ademais, este composto fenólico demostrou influxo de leucócitos, 

redução de edema e melhora na cicatrização de feridas (RIELLA et al., 2012). Esses 

agentes lesam a parede celular, inibem os sistemas enzimáticos, diminuem os 

lipopolissacarídeos e o conteúdo protéico, apresentam baixa substantividade e, 

devido à veiculação associada a elevados níveis alcoólicos (cerca de 22 a 27%, de 

acordo com o fabricante), apresentam efeitos colaterais de sensação de queimação, 

injúria ao tecido bucal e mancha nos dentes (MOREIRA et al., 2009). 

Cloreto de cetilpiridínio (CPC) é um composto de quaternário de 

amônio, um dos princípios ativos contidos no Colgate Plax® Tea Fresh, com 

ligações catiônicas semelhantes às da clorexidina. É efetivo e seguro na higiene 

bucal porque reduz a placa dental (SREENIVASAN et al., 2013). O CPC exibe um 
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amplo espectro antimicrobiano, pois este se liga a uma proteína não específica que 

altera a tensão de superfície da parede celular bacteriana ocasionando, assim a 

desintegração desta estrutura (LIM; MUSTAPHA, 2007). O seu mecanismo de ação 

está relacionado com o aumento da permeabilidade da parede celular microbiana, 

que favorece a lise e reduz o metabolismo celular e a aderência de microrganismos 

em superfície. O produto age sobre bactérias gram-positivas e leveduras (LIM; 

MUSTAPHA, 2007; MARINHO; ARAÚJO, 2007).  

A clorexidina (CHX), contida no Periogard®, é uma biguanida catiônica, 

sintetizada pela primeira vez em 1950 (DAVIES et al., 1954; MCDONNELL; 

RUSSEL, 1999). Esse composto possui atividade antimicrobiana, baixa toxicidade e 

alta afinidade de ligação com membranas da pele e mucosas (DENTON, 2001). É 

efetivo contra bactérias gram-positivas e negativas, fungos e alguns vírus, 

apresentando alta penetrabilidade em tecidos (pele e mucosas), pois age na 

presença de pus e tecido necrótico (DENTON, 2001; GILBERT; MOORE, 2005; LIM; 

KAM, 2008). Sua ação antimicrobiana reside em modificações da permeabilidade da 

membrana celular, causando desorganização dessa estrutura e extravasamento do 

conteúdo citoplasmático, seguida de morte microbiana e, também causa 

precipitação de proteínas citoplasmáticas (DENTON, 2001; LIM; KAM, 2008). É um 

dos agentes antimicrobianos mais utilizados em formulações antissépticas, entre 

elas o Periogard®. Apresenta baixa toxicidade contra células de mamíferos e efeito 

de susbtantividade quando em contato com mucosas. Seu mecanismo de ação inclui 

danos diretos à membrana citoplasmática do microrganismo, apresentando 

atividades bacteriostáticas e bactericidas, em baixas e altas concentrações, 

respectivamente (GEBRAN; GEBERT, 2002). Posto isto, é um agente antimicrobiano 

de alta efetividade no controle do biofilme dental (TEIXEIRA, 2008). 

 



Material e Método - 49 

 

 

 

O óleo essencial da Melaleuca alternifolia1 é um notório agente 

medicinal tópico utilizado na Austrália (HAMMER et al., 2000; 2002). Os usos 

medicinais deste óleo relacionam-se à suas atividades anti-inflamatória e 

antimicrobiana (CARSON et al., 2002; MARTELO et al., 2002). Sua propriedade 

antimicrobiana tópica é embasada cientificamente por dados clínicos, seja na 

terapêutica de infecções ou condições como herpes herpéticas (CARSON et al., 

2001), acne (BASSETT et al., 1990), micose (TONG et al., 1992), dermatite 

seborréica (SATCHELL et al., 2002) e candidíase bucal (VAZQUEZ; ZAWAWI, 

2002). O óleo de melaleuca contém derivados alcoólicos como 4-ol-terpinen, 

ƴterpineno, αterpineno, αterpineol, αterpinoleno e 1-8 cineol. A norma internacional 

ISO 4730 requer que este óleo tenha, no mínimo, 30% de 4-ol-terpinen e, no 

máximo de 15% de 1-8 cineol, conhecido como eucaliptol, presente no Eucalyptus 

polybractea (INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION, 1996). No entanto, a 

maioria dos consumidores compram o óleo de melaleuca com maior concentração 

de 4-ol-terpinen devido sua atividade antimicrobiana (CARSON et al., 2006; COX et 

al., 2001; MAY et al., 2000) e anti-inflamatória (Hart et al., 2000). Assim, uma menor 

concentração de 1,8-cineol por ser um alérgeno e indesejável (CARSON; RILEY, 

2001). O óleo de melaleuca causa a expansão da bicamada celular microbiana e 

inibe as enzimas ligadas a membrana aumentando, assim sua fluidez, com 

subsequente extravasamento de componentes celulares que a lesionam (COX; 

MARKHAM, 2007; NIKAIDO, 2001). 

 

3.2.2. Cepas clínicas e padrão 

Um total de 42 cepas, sendo 20 C. albicans, 20 C. glabrata e duas 

padrão (C. albicans - ATCC 10231 e C. glabrata - ATCC 2001), foram utilizados no 

estudo (Quadro 1). 

 

                                                 

1 A árvore do chá australiano é extraída principalmente por destilação a vapor de Melaleuca alternifólia e que não 

há nenhuma semelhança com o gosto ou odor do chá de verdade como a Camellia sinensis, Camelliaceae. Este chá é 
composto por cerca de 100 substâncias, como monoterpenos, sesquiterpenos e derivados alcóolicos, entre os quais incluem 4-
ol-terpinen, ƴterpineno, αterpineno, αterpineol, αterpinoleno, 1-8cineol, entre outros (KIM et al., 2004). 
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Quadro 1. Distribuição das cepas de Candida albicans e Candida glabrata 
clínicas e padrão utilizado no estudo, Ribeirão Preto, 2014. 

N. Banco de Cepas 

1 Candida albicans sensível 

2 Candida albicans sensível 

3 Candida albicans sensível 

4 Candida albicans sensível 

5 Candida albicans sensível 

6 Candida albicans sensível 

7 Candida albicans sensível 

8 Candida albicans sensível 

9 Candida albicans sensível 
10 Candida albicans sensível 

11 Candida albicans resistente a MCZ* e FCZ** 
12 Candida albicans resistente a FCZ 

13 Candida albicans resistente a MCZ 

14 Candida albicans resistente a ECZ***, KTZ****, MCZ e 
FCZ 

15 Candida albicans resistente a ECZ, KTZ, MCZ e FCZ 

16 Candida albicans resistente a ECZ, KTZ, MCZ e FCZ 

17 Candida albicans resistente a MCZ 

18 Candida albicans resistente a FCZ 

19 Candida albicans resistente a MCZ e FCZ 

20 Candida albicans resistente a MCZ e FCZ 

21 Candida glabrata sensível 

22 Candida glabrata sensível 

23 Candida glabrata sensível 

24 Candida glabrata sensível 

25 Candida glabrata sensível 

26 Candida glabrata sensível 

27 Candida glabrata sensível 

28 Candida glabrata sensível 

29 Candida glabrata sensível 

30 Candida glabrata sensível 

31 Candida glabrata resistente a MCZ 

32 Candida glabrata resistente a ECZ e MCZ 

33 Candida glabrata resistente a FCZ 

34 Candida glabrata resistente a KTZ, MCZ, FCZ 

35 Candida glabrata resistente a MCZ e FCZ 

36 Candida glabrata resistente a MCZ e FCZ 

37 Candida glabrata resistente a KTZ, MCZ e FCZ 

38 Candida glabrata resistente a MCZ e FCZ 

39 Candida glabrata resistente a ECZ, KTZ, MCZ e FCZ 

40 Candida glabrata resistente a MCZ e FCZ 

41 Candida albicans (ATCC 10231) 

42 Candida glabrata (ATCC 2001) 
Legenda: *MCZ: miconazol; **FCZ: fluconazol; ***ECZ: econazol; ****KTZ: cetoconazol. 
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3.2.3. Meios de cultura 

 

 Sabourand dextrose Ágar (Oxoid®, Hampshire, Inglaterra) 

Composição: 

Peptona micológica .....................................10,0g 
Glicose ........................................................40,0g 
Ágar .............................................................15,0g 
Água purificada ........................................1000,0ml 

Preparação: 

    De acordo com as instruções do fabricante, 65g do meio de cultura foram 

pesadas em cálice graduado de 1000,0ml com auxílio da balança eletrônica 

(Shimadzu®, São Paulo, Brasil). Após este processo, adicionou-se 1000,0ml de 

água purificada. O meio de cultura homogeneizado foi esterilizado em autoclave 

vertical (Phoenix, Brasil) a 1210C por 15 minutos e, alíquotas de 5ml foram 

distribuídas em placas de Petri (15x60mm), sob condições assépticas e 

acondicionadas sob refrigeração a 20C. Este meio foi utilizado para o cultivo das 

cepas de Candida spp. clínicas e padrão. 

 Caldo dextrose de Sabourand (BD DifcoTM, Sparks, EUA) com 2,0% de 

glicose e 4,0% de sacarose2 

 Composição: 

Digestão péptica de tecido animal........................................5,0g 
Digestão pancreática de caseína..........................................5,0g 
Dextrose ........................................................................... 20,0g 
Glicose.................................Dinâmica Química..................20,0g 
Sacarose.............................Dinâmica Química...................40,0g 
Água purificada............................................................ 1000,0ml  
      

     Preparação: 

  Alíquotas de 30g do meio de cultura, 20,0g de glicose, e 40,0g de sacarose 

foram pesados em cálice graduado de 1000,0ml com auxílio da balança eletrônica 

                                                 
2 Extraído de: RODRIGUES, A. P. N. Candida spp. em escovas dentais e eficácia de 
antimicrobianos na sua desinfecção. Ribeirão Preto. 2009. Tese (Doutorado) - Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009. 
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(Shimadzu®, São Paulo, Brasil). Após este processo, adicionou-se 1000,0ml de 

água purificada. O meio de cultura foi homogeneizado e alíquotas de 10,0ml 

transferidas para tubos de ensaio (25x150mm) que foram tamponados com tampão 

de algodão. Em seguida, os tubos foram esterilizados em autoclave vertical 

(Phoenix, Brasil) a 121oC por 15 minutos. Este meio foi utilizado para formação de 

biofilme, in vitro, em tubos traqueais estéreis. 

 Caldo Letheen (BD DifcoTM, Sparks, EUA) 

Composição: 

Peptona proteose n° 3 ......................................10,0g 
Extrato de carne ................................................ 5,0g 
Lecitina ............................................................... 0,7g 
Polisorbato 80 .................................................... 5,0g 
Cloreto de sódio ................................................. 5,0g 
Água purificada............................................. 1000,0ml   
 

     Preparação: 

  Segundo as especificações do fabricante, 25,7g do meio de cultura foram 

pesadas em cálice graduado de 1000,0ml com auxílio da balança eletrônica 

(Shimadzu®, São Paulo, Brasil). Após este processo, adicionou-se 1000,0ml de 

água purificada. O meio de cultura foi homogeneizado e alíquotas de 10,0ml 

transferidas para tubos de ensaio (25x150mm), com pérolas, que foram tamponados 

com tampão de algodão. Em seguida, os tubos foram esterilizados em autoclave 

vertical (Phoenix, Brasil), a 1210C por 15 minutos. Este meio foi utilizado para 

formação de biofilme, in vitro, em tubos traqueais estéreis. 

3.3. Processamento Microbiológico 

 

3.3.1. Padronização do inóculo fúngico 

As cepas clínicas de Candida albicans e Candida glabrata (sensíveis e 

resistentes aos antifúngicos), bem como as padrão de C. albicans (ATCC 10231) e 

C. glabrata (ATCC 2001) foram semeadas, separadamente, em placas de Petri 

(15x60mm) contendo Ágar Sabourand Dextrose, pela técnica de esgotamento. 
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As placas foram incubadas invertidas a 37°C por 24 horas. Após o 

crescimento das Candida spp., aproximadamente duas a três colônias foram 

transferidas para tubos de ensaio (25x150mm) contendo pérolas e solução salina a 

0,85%. Os tubos foram homogeneizados em agitador orbital de soluções AP-59 

(Phoenix Luferco®, Araraquara, Brasil), sob agitação de 4-5 rpm por 1min. Após este 

procedimento, realizou-se a padronização do inóculo fúngico (106UFC/ml) em 

espectrofotômetro (Spectrumlab, modelo 22PC) com comprimento de onda de 

625nm e absorbância de 0,080 a 0,100. 

3.3.2. Determinação da Diluição Inibitória Máxima (DIMax) dos antissépticos 

bucais e do óleo de melaleuca 

Para determinar a DIMax, in vitro, dos antissépticos bucais e do óleo de 

melaleuca sobre as cepas de C. albicans e C. glabrata clínicas e padrão utilizou-se 

placas de microtitulação com 96 poços, estéreis e com tampa (Biofilm®, Nova York, 

EUA) (Figura 5). 

 

Figura 5. Vista panorâmica da placa de microdiluição de 96 poços com os 

respectivos antissépticos bucais e óleo de melaleuca em diluição dupla 

seriada (1/4 a 1/2048 e 1/32 a 1/16.384). Nas colunas de 1 a 10 são as 

diluições duplas seriadas, a 11 é o controle-negativo (sem crescimento fúngico) e a 12 

é o controle-positivo (com crescimento fúngico). 
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Inicialmente, transferiu-se 100µl do meio de cultura de caldo dextrose 

de Sabourand em cada um dos poços da placa de microtitulação. Após esta etapa, 

100µl de antissépticos bucais e óleo de melaleuca foram transferidos para cada 

primeira coluna da placa e, submetidos à diluição dupla seriada (1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 

1/64, 1/128, 1/256, 1/512 e 1/1024 e 1/2048), com auxílio de pipeta multicanal (8 

canais), com exceção do Colgate Plax® Tea Fresh e Periogard® que teve a diluição 

de 1/32 a 1/16.384. A seguir, 10µl do inóculo padronizado (106UFC/ml) foi 

transferido para tubo de ensaio (25x150mm) contendo 10ml de caldo dextrose de 

Sabourand e homogeneizado por 1min. (Figura 6). E, em seguida 100µl do inóculo 

foi distribuído em cada poço das placas de microtitulação com auxílio da pipeta 

multicanal (8 canais), iniciando das colunas 1 até 12, com exceção da 11. 

Na coluna 11 foi adicionada apenas o meio de cultura (controle-

negativo) enquanto na coluna 12 acrescentou 100µl do inóculo fúngico padronizado 

com meio de cultura acrescido de 100µl de antissépticos bucais e óleo de 

melaleuca. 
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Figura 6. Fluxograma da padronização do inóculo microbiano e das diluições dos 

antissépticos bucais e do óleo de melaleuca sobre as cepas clínicas de C. 

albicans e C. glabrata. 

As placas foram incubadas a 37°C por 24 horas e, posteriormente 

realizou-se a leitura considerando DIMax a maior diluição do antisséptico e óleo de 

melaleuca capaz de inibir o crescimento de todas as cepas avaliadas, de acordo 

com Wade e Addy (1992). 

3.3.3. Formação de biofilme, in vitro, em tubos traqueais estéreis revestidos 

com antissépticos e óleo de melaleuca 

 

Para formar biofilme, inicialmente utilizaram-se tubos traqueais (TTs) 

estéreis, descartáveis, translúcidos, radiopacos, atóxicos, graduados, com balão em 

PVC de 7mm e curvatura anatômica, da marca Rusch® (Uruguai) (Figura 7).  
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Figura 7. Tubo traqueal com balão estéril de 7mm 

Em cabine de segurança biológica modelo 12 Tipo A1 (Veco®, 

Campinas, Brasil), os fragmentos de 2cm foram seccionados em placas de Petri 

(15x90mm), com auxílio da lâmina de bisturi. 

Para formar biofilme em TTs estéreis, utilizou-se a análise estatística 

pelo modelo de regressão logístico multinomial ordinal sobre a variável resposta 

(DIMax dos antissépticos bucais e óleo de melaleuca sobre as C. albicans e C. 

glabrata), a partir do programa estatístico R versão 3.0.13 com o sorteio das cepas 

de C. glabrata. Após a aleatorização, realizou-se a formação de biofilme, em 

duplicata, em tubos traqueais estéreis das cepas clínicas 22, 26, 33 e 34 (Figuras 8 

e 9). 

Vale ressaltar que houve mascaramento na técnica de revestimento de 

antissépticos bucais e óleo de melaleuca em tubos traqueais estéreis para a 

formação do biofilme. Os fragmentos de 2cm de TTs foram transferidos para tubos 

de ensaio (25x150mm) com volume de 10 ml de cada antisséptico (Listerine®, 

Colgate Plax® Tea Fresh e Periogard®) e óleo de melaleuca e, após 

homogeneizados por 10 segundos em agitador orbital de soluções AP-59 (Phoenix 

Luferco®, Araraquara, Brasil). A utilização destes fragmentos para formar biofilme 

ocorreu, somente após 24 horas do processo de revestimento. 

 

                                                 
3 R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria. 2013. Disponível em: <http://www.R-project.org/>.  
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Figura 8. Fluxograma da formação de biofilme em tubos traqueais estéreis. 

 

 

Cultura de C. glabrata 
       (37oC/24h) 

Padronização do inoculo fúngico 

(106UFC/ml) 

Leitura em espectofotômetro: 

ƴ=625nm e ABS=0,080 a 

0,100. 

Transferência de 100µl do inóculo 

fúngico padronizado para tubos de 

ensaio com 10ml de caldo de 

dextrose Sabourand com 2% de 

glicose e 4% de sacarose. 

Transferência de fragmentos de 

TTs (2cm) para tubos de ensaio 

com caldo de dextrose Sabourand 

com 2% de glicose e 4% de 

sacarose 

            Incubação a 37oC/48h 

Após 24h de incubação, transferiram-

se fragmentos de TTs para outro tubo 

de ensaio com caldo de dextrose 

Sabourand com 2% de glicose e 4% de 

sacarose 
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Figura 9. Fluxograma da determinação do número de unidades formadoras de 

colônias das cepas 22, 26, 33 e 34 por tubo traqueal (UFC/TT) do 

biofilme formado nos fragmentos de tubos traqueais estéreis. 

Após a formação do biofilme, observa-se na Figura 9 que os 

fragmentos de TTs foram enxaguados com solução salina a 0,85%, com volume de 

10ml e transferidos para tubos de ensaio (25x150mm), com pérolas, contendo 

10,0ml de caldo Letheen. Em seguida, a solução foi homogeneizada por 1min. Após 

esta etapa, 50µl de cada tubo foi transferido para eppendorfs com 450µl de solução 

Retirada dos fragmentos de 

TTs com pinça estéril  

Enxágue com solução salina a 0,85% (5ml) 

para retirada das células planctônicas. 

Corte longitudinal dos 

fragmentos de TTs 

Transferência para tubos de ensaios 

(25X150mm) com pérolas e caldo Letheen. 

Homogeneização a 5rpm por 1 min. 

Fragmentos de 

TTs Retirada de 50µl do tubo de ensaio com Letheen 

e transferida para eppendorfs contendo 450µl 

de solução salina a 0,85%. 

Retirada de 50µl dos eppendorfs e semeada 

em placas de Petri (15x60mm). 

Retirada de 50µl do tubo de ensaio com 

Letheen e semeada em placa de Petri 

(15x60mm). 
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salina a 0,85%. Após este procedimento, realizou-se a diluição decimal seriada (0 a -

4) transferindo 50µl das alíquotas para as placas de Petri (15x60mm). 

As placas de petri (15x60mm) foram incubadas à 370C por 48h e, após o 

período de incubação a leitura dos resultados foi expressa em número de unidades 

formadoras de colônias por tubo traqueal (UFC/tt). 

3.3.3.1. Microscopia eletrônica de varredura 

O corpo de prova (fragmento de 1cm do tubo traqueal (TT) revestido 

com antissépticos bucais e óleo de melaleuca) foi submetido a formação de biofilme 

por C. glabrata para o processamento em microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). Após a formação de biofilme, os corpos de prova foram lavados com 10ml de 

solução salina a 0,85% e imersos em frascos contendo 5,0ml de solução de 

glutaraldeído a 2,0% a 370C. Posteriormente, transferiu-se 5,0ml de tampão fosfato 

(pH=7,2) para fixação, em condições assépticas. Após 30 minutos, acondicionaram-

se os corpos de prova na geladeira a 40C e, posteriormente transportados em isopor, 

sob refrigeração, ao laboratório de microscopia eletrônica para processamento e 

análise em MEV.  

Colocaram-se cerca de seis corpos de prova, com auxílio de pinça, em 

solução de tetróxido de ósmio a 2,0% (1ml) e tampão cacodilato de sódio 0,2M (1ml) 

por duas horas. Após a lavagem em cacodilato de sódio 0,1M (três trocas de 15 

minutos cada), imergiram-se os fragmentos em álcool, nas concentrações de 50, 70, 

70, 95, 100 e 100%, sequencialmente, por um período de 15 minutos em cada uma 

das concentrações de álcool.  

Após esta etapa, os corpos de prova foram colocados em um suporte 

para secagem com CO2, no ponto crítico, em aparelho Bal-Tec CPD 030 (Critical 

Point Dryer – Fürstentum – Liechtenstein) (Figura 11a). Por fim, os corpos de prova 

foram montados em “stubs” metálicos sobre um adesivo condutor à base de 

isoproponol (Colloidal Grafite Isopropanol Base) com auxílio de pinça e, submetidos 

ao processo de metalização em ouro (Figura 10a-b) e analisados em microscópio 

eletrônico de varredura JSM – 6610LV (Jeol Ltd.- Tokyo) (Figura 11b), a 25kV para 

comprovar a presença ou ausência de biofilme de C. glabrata por meio do programa 
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SEM Control User Interface v. 3.06 (JEOL TECHNICS, 2011) que processou as 

imagens digitais. 

              

Figura 10- Corpos de prova montados em “stubs” metálicos sobre a base de 
isoproponol (a) e submetidos ao processo de metalização em ouro 
(b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11- Vista panorâmica do (a) Bal Tec CPD 030 (Critical Point Dryer – 

Fürstentum – Liechtenstein) para processamento dos corpos de 
prova e (b) do microscópio eletrônico de varredura JSM – 6610LV 
(Jeol Ltd.-Tokyo) para visualização das colônias de C. glabrata. 

 

A aquisição das imagens foi realizada de maneira padronizada em seis 

diferentes campos (SMITH; HUNTER, 2008) para não haver repetição de campos. 

Para a localização de cada campo, utilizou-se um aumento de 300 vezes. Aumentos 

maiores de até 5.000 vezes foram utilizados para exploração dos detalhes da 

superfície do tubo endotraqueal e da morfologia das células de C. glabrata. 

Como parâmetro para avaliar o biofilme no estudo, utilizou-se a 

imagem da MEV do fragmento do tubo traqueal, sendo preservada sua esterilidade e 

sem qualquer manipulação, para fins de controle (Figura 12). 

b a 

a b 
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Figura 12- Fotomicrografia da face interna e externa do tubo traqueal estéril sem a 

formação de biofilme. 
 

3.4. Análise estatística dos dados 

 

Para a análise estatística dos dados foi assumido que a variável eficácia da 

atividade antimicrobiana (DIMax) segue uma distribuição multinomial com 

parâmetros (p1,...,p11) onde p1 é a probabilidade de a variável DIMax ser 

classificada como ½, p2 é a probabilidade de a variável DIM ser classificada como 

¼,  ... , até p11 como a probabilidade de a variável DIMax ser classificada como 

1/4096 com a condição de que a soma de p1 + p2 + ... + p11 = 1.  

Devido a razão de existência de uma ordem entre as classificações foi 

assumido também um modelo com logitos cumulativos. Nesse tipo de modelo tem-

se que a probabilidade acumulada é dada por: 

𝑃(Y ≤ j) = p1 +  p2 + ⋯ +  pj 

Para j = 1, ..., J. Esses logitos representam a ordem, com P(Y≤1)≤P(Y≤2)≤⋯≤ 

P(Y≤J)=1.  

O logito das probabilidades acumuladas é calculada por: 

logito(P(Y ≤ j)) = log (
P(Y ≤ j)

1 − P(Y ≤ j)
) = log ( 

p1 + ⋯ + pj

pj+1 + ⋯ + pJ
 ) 
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Para j = 1, ..., J – 1. Para J = 11 (o número de categorias de DIMax) são 

calculados 10 logitos acumulados. Em cada logito são utilizadas todas as categorias 

de respostas. 

A relação da variável resposta com as variáveis independentes é dada por: 

logito(P(Y ≤ j)) = αj + β1x1 + ⋯ βpxp 

Onde as variáveis independentes não dependem de j (apenas o intercepto). O 

parâmetro β representa o efeito de x sobre o logaritmo da chance (odds) na 

categoria j ou abaixo. O fato de β não possuir um subescrito j indica que o efeito de x 

é o mesmo para todos os J-1 logitos cumulativos. 

Como variáveis independentes para o Modelo de Regressão Logística 

Multinomial Ordinal foram utilizadas as variáveis antissépticos bucais (Listerine®, 

Colgate Plax® Tea Fresh, Periogard®, bem como óleo de melaleuca), tipos de 

Cepas , Perfil de Sensibilidade (Resistente e Sensível) e a Espécie de bactéria 

(Glabrata e Albicans).  

As probabilidades acumuladas (ou seja, a probabilidade do DIMax) podem ser 

calculadas através da expressão 

P(Y ≤ j) =
eαj+β1x1+⋯βpxp

1 + eαj+β1x1+⋯βpxp
 

E a probabilidade de ocorrência de uma determinada fração pode ser 

calculada através de 

P(Y = j) =  P(Y ≤ j) −  P(Y ≤ j − 1) 

Para testar a inclusão e exclusão de variáveis no modelo foi utilizado o teste 

da Razão de Verossimilhança. Primeiro ajustou-se um modelo sem a presença de 

variáveis independentes e, depois testou-se a inclusão (manual) de cada uma das 

variáveis no modelo e aplicou-se o teste. Se a variável tinha significância estatística 

entrava no modelo. O processo foi feito até a última variável. Interações entre as 

variáveis também foram testadas. 
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Por fim, para efetuar uma seleção dentre todos os modelos candidatos (pode 

ter mais de 1), foram utilizados os critérios de Informação de Akaike (AIC) e o critério 

de Informação Bayesiana (BIC). Quanto menores os valores desses critérios melhor 

o modelo. Para a análise estatística dos dados obtidos empregou-se o programa 

estatístico R versão 3.0.2 (R Core Team, 2013). 

A análise estatística da formação de biofilme de C. glabrata em tubos 

traqueais revestidos com diferentes antissépticos e óleo de melaleuca, 

primeiramente, utilizou-se o teste de normalidade de Shapiro-Wilk que constatou a 

rejeição da normalidade. Para avaliar se ocorreu a diferença ou não entre as 

variáveis qualitativas dos antissépticos Listerine®; controle, Periogard® e Colgate 

Plax® Tea Fresh, bem como o óleo de melaleuca utilizou-se o teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis. Assim, as hipóteses do estudo foram: 

  Hipóteses: H0: não há diferença entre a atividade dos antissépticos 

antibiofilme dos TTs revestidos com antissépticos e óleo de 

melaleuca. 

                      HA: há diferença entre a atividade antibiofilme dos TTs 

revestidos com antissépticos e óleo de melaleuca.  

Este teste não paramétrico consiste, inicialmente, em realizar a comparação 

simultaneamente da atividade antibiofilme dos antissépticos e o óleo de melaleuca, e 

em caso de rejeição da hipótese nula aplicam-se as comparações múltiplas, 2 a 2, 

para verificar se ocorreu ou não diferença. 
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A apresentação dos resultados das avaliações antimicrobiana e antibiofilme 

dos antissépticos bucais e óleo de melaleuca sobre as cepas de Candida albicans e 

Candida glabrata, clínicas e padrão, subdividir-se-á em três etapas: 

 Determinação da Diluição Inibitória Máxima (DIMax) dos antissépticos bucais 

e óleo de melaleuca sobre as cepas de Candida spp. 

 Quantificação da carga de C. glabrata em tubos traqueias estéreis revestidos 

com antissépticos bucais e óleo de melaleuca. 

 Análise do biofilme de C. glabrata em tubos traqueais revestidos ou não de 

antissépticos bucais e óleo de melaleuca por meio de MEV. 

 

4.1. Determinação da Diluição Inibitória Máxima (DIMax) de antissépticos 

bucais e óleo de melaleuca sobre as cepas de Candida spp. 

 

Os resultados de DIMax, frequência e probabilidade de ocorrência de DIMax 

dos antissépticos bucais e óleo de melaleuca sobre as cepas de Candida spp. são 

expressos nas Tabelas 1 e 2 e Figuras 13 a 16.  
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Tabela 1 – Diluição Inibitória Máxima (DIMax) de antissépticos bucais e óleo de 

melaleuca sobres as cepas de Candida spp. Ribeirão Preto, 2014.  

Cepas Listerine® Colgate Plax® 

Tea Fresh 

Periogard® Óleo de melaleuca 

 DIMax. DIMax. DIMax. DIMax. 

1 1/8 1/1024 1/1024 1/64 

2 1/16 1/512 1/256 1/32 

3 1/8 1/1024 1/256 1/32 

4 1/8 1/512 1/256 1/64 

5 1/16 1/1024 1/256 1/64 

6 1/8 1/512 1/1024 1/32 

7 1/8 1/512 1/256 1/64 

8 1/8 1/512 1/128 1/64 

9 1/8 1/512 1/256 1/32 

10 1/16 1/1024 1/256 1/32 

11 1/8 1/256 1/512 1/32 

12 1/8 1/512 1/512 1/64 

13 1/8 1/1024 1/128 1/16 

14 1/8 1/1024 1/256 1/32 

15 1/16 1/1024 1/256 1/32 

16 1/8 1/1024 1/256 1/32 

17 1/8 1/1024 1/512 1/64 

18 1/8 1/256 1/512 1/32 

19 1/8 1/1024 1/256 1/32 

20 1/8 1/512 1/128 1/32 

21 1/4 1/2048 1/512 1/16 

22 1/4 1/2048 1/256 1/16 

23 1/8 1/2048 1/512 1/32 

24 1/4 1/64 1/512 1/32 

25 1/8 1/128 1/512 1/16 

26 1/8 1/128 1/512 1/32 

27 1/8 1/128 1/512 1/32 
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28 1/8 1/1024 1/512 1/32 

29 1/8 1/1024 1/256 1/32 

30 1/8 1/1024 1/256 1/16 

31 1/8 1/512 1/512 1/32 

32 1/4 1/1024 1/256 1/32 

33 1/8 1/1024 1/128 1/64 

34 1/16 1/2048 1/128 1/128 

35 1/4 1/2048 1/256 1/64 

36 1/4 1/2048 1/256 1/16 

37 1/8 1/2048 1/256 1/16 

38 1/8 1/2048 1/256 1/64 

39 1/4 1/2048 1/128 1/32 

40 1/4 1/2048 1/512 1/64 

41 1/16 1/512 1/512 1/128 

42 1/32 1/4096 1/1024 1/256 

Legenda: Cepas clínicas de 1 a 10: Candida albicans sensível; 11 a 20: Candida albicans resistente; 
21 a 30: Candida glabrata sensível; 31 a 40: Candida glabrata resistente; 41: Candida albicans 
(ATCC 10231); 42: Candida glabrata (ATCC 2001). 
 

Na Tabela 1, dentre as 168 DIMax analisadas sobre as 42 Candida spp., 8 

encontram-se na diluição 1/4 (4,8%); 27 na diluição 1/8 (16,1%); 13 na diluição 1/16 

(7,7%); 22 na diluição 1/32 (13,1%); 12 na diluição 1/64 (7,1%); 11 na diluição 1/128 

(6,5%); 22 na diluição 1/256 (13,1%); 24 na diluição 1/512 (14,3%); 18 na diluição na 

1/1024 (10,7%); 10 na diluição 1/2048 (6,0%) e apenas uma cepa na diluição 1/4096 

(0,6%). 

Ressalta-se ainda, que a DIMax analisada sobre as 42 Candida spp. para 

Colgate Plax® Tea Fresh apresentou uma diluição, na cepa 24, de 1/64, diferindo 

das demais. 
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Tabela 2 – Diluição Inibitória Máxima (DIMax) dos antissépticos bucais e óleo de 

melaleuca sobre as cepas de Candida spp. clínicas e padrão. Ribeirão 

Preto, 2014. 

DIMax Listerine® Colgate Plax® 

Tea Fresh 

Periogard® Óleo de 

Melaleuca 

 No. % F(a) No. % F(a) No. % F(a) No. % F(a) 

1/4096 0 0,0 0,0 1 2,4 2,4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

1/2048 0 0,0 0,0 10 23,8 26,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

1/1024 0 0,0 0,0 15 35,7 61,9 3 7,2 7,2 0 0,0 0,0 

1/512 0 0,0 0,0 10 23,8 85,7 14 33,3 40,5 0 0,0 0,0 

1/256 0 0,0 0,0 2 4,8 90,5 19 45,2 85,7 1 2,4 2,4 

1/128 0 0,0 0,0 3 7,1 97,6 6 14,3 100,0 2 4,8 7,2 

1/64 0 0,0 0,0 1 2,4 100,0 - - - 11 26,2 33,4 

1/32 1 2,4 2,4 - - - - - - 21 50,0 83,4 

1/16 6 14,3 16,7 - - - - - - 7 16,6 100,0 

1/8 27 64,3 81,0 - - - - - - - - - 

1/4 8 19,0 100,0 - - - - - - - - - 

TOTAL 42 100,0 100,0 42 100,0 100,0 42 100,0 100,0 42 100,0 100,0 

Legenda: F(a): frequência acumulada 

Comparando a distribuição dos resultados na Tabela 2, foi possível verificar 

que a maior frequência absoluta (64,3%) ocorreu para o Listerine® a uma diluição de 

1/8, porém seu DIMax foi de 1/4. 

Na diluição de 1/16, o óleo de melaleuca inibiu todas as cepas de Candida 

spp. e obteve, também a menor frequência (2,4%) entre os demais produtos na 

diluição 1/256. 

Analisando ainda a frequência absoluta, o Colgate Plax® Tea Fresh 

apresentou a menor frequência (2,4%) em relação aos demais produtos tanto na 

diluição 1/64 como na 1/4096. Ademais, sua DIMax foi de 1/64. 

Destarte, o Periogard® inibiu todas as cepas de Candida spp. na diluição de 

1/128. 
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A partir da análise dos resultados, percebe-se que os quatro produtos tiveram 

valores de DIMax distintos, sendo que o Listerine® dispôs de menor ação inibitória 

em relação aos demais produtos analisados, ou seja, apresentou o pior resultado em 

termos de DIMax. No entanto, a solução de Periogard® obteve a melhor ação 

inibitória neste estudo. 

Após análise de dados pelo teste da Razão de Verossimilhança calcularam-se 

as probabilidades absolutas e acumuladas da DIMax das 42 cepas em relação a 

natureza dos antissépticos e óleo de melaleuca, tipos de cepas e perfil de 

sensibilidade, observadas nas Figuras 13 a 16. 

 

Figura 13- Frequência de ocorrência de Diluição Inibitória Máxima (DIMax) de C. 

albicans e C. glabrata. Ribeirão Preto, 2014. 

A Figura 13 indica que nas diluições 1/4, 1/2048 e 1/4096 não houve a 

presença de C. albicans, e nas diluições 1/16 e 1/128 a frequência de C. glabrata é 

maior que a de C. albicans, contrapondo com as demais diluições. 
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Figura 14- Frequência de ocorrência de Diluição Inibitória Máxima (DIMax) pelo 

perfil de sensibilidade de C. albicans e C. glabrata. Ribeirão Preto, 

2014. 

 

A Figura 14 sinaliza as frequências dos perfis de sensibilidade das cepas de 

Candida spp. Nas diluições 1/4, 1/128 e 1/2048 a frequência das cepas resistentes 

aos antifúngicos foi maior que das cepas sensíveis. Evidencia-se ainda, que na 

diluição de 1/4096 não houve a presença de cepas resistentes, visto que a única 

cepa presente foi a C. glabrata padrão. 

Acresce-se que nas diluições 1/64 e 1/256 as frequências das cepas 

sensíveis e resistentes foram similares. 

Os Quadros 2 e 3 mostram os resultados dos testes da razão de 

Verossimilhança. O Quadro 2 compara um modelo reduzido, no qual são estimados 

apenas os interceptos (1,2,..., 10) contra um modelo com os interceptos mais a 

variável de interesse. Cada variável do qaudro foi inserida individualmente. Nesta 

etapa, constatou-se que apenas a variável antisséptico bucal e óleo de melaleuca 

teve significância, então ela foi inserida no modelo. 
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Quadro 2- Cálculo do p-valor para o teste da razão de verossimilhança da 

variável antisséptico. 

Variáveis p-valor 

Tipos 1 

Espécie 0.8824 

Classe 0.9962 

Antisséptico < 2.2e-16 *** 
Legenda: Tipos: são as 42 cepas; espécie: C. albicans e C. glabrata, Classe: perfil 
de sensibilidade; Antisséptico: antissépticos bucais e óleo de melaleuca. 

 

Outrora, no Quadro 3 testou-se a inserção das demais variáveis dada que a 

variável antisséptico encontra-se no modelo. O efeito de interação destas variáveis 

com a variável antisséptico foi, também testada. Não foi possível estimar a interação 

de antisséptico com os tipos de cepas devido ao elevado número de parâmetros 

resultantes, que não permitiu uma estimativa consistente dos mesmos. 

 

Quadro 3- Cálculo do p-valor para o teste da razão de verossimilhança das 
demais variáveis. 

Variáveis p-valor 

Tipos 0.00731 ** 

Espécie 0.637 

Classe 0.8886 

Espécie*Antisséptico 0.001621 ** 

Classe*Antisséptico 0.2748 

Em seguida, efetuou-se a seleção do melhor modelo por meio dos critérios 

AIC e BIC. O Quadro 4 tem-se o modelo com as variáveis espécie e antissépticos 

com efeito de interação apresentando, assim os melhores resultados e, por esta 

razão foi escolhido. 

Quadro 4- Cálculo dos critérios de seleção do modelo 

Seleção de Modelos AIC BIC 

Espécies e Antissépticos com 
interação 449,40 502,51 

Tipos e Antissépticos sem interação 474,42 643,12 

No Quadro 5, tem-se o resultado das estimativas dos parâmetros do modelo 

obtido. Como a variável dependente DIMax tem 11 categorias de respostas, o 
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modelo tem 10 interceptos. O intercepto 1 representa a estimativa do parâmetro 

para o antisséptico Listerine® e a C. albicans para o logito da probabilidade de 

DIMax ≤ 1/4, o intercepto 2 representa a estimativa do parâmetro para o Listerine® e 

a C. albicans para o logito da probabilidade de DIMax ≤ 1/8 e, assim 

sucessivamente, até o intercepto 10 que representa a estimativa do parâmetro para 

o Listerine® e a C. albicans para o logito da probabilidade de DIM ≤ 1/2024. As 

estimativas dos parâmetros relacionados à C. glabrata, os antissépticos e a 

interação entre a espécie e os antissépticos bucais e óleo de melaleuca são as 

mesmas para todos os DIMax’s. E no quadro 6, estão os exemplos de 

probabilidades calculadas pelo modelo ajustado. 

Quadro 5- Estimativas dos parâmetros do modelo logístico multinomial ordinal. 

Parâmetros do Modelo Estimativas EP Estatistica p-valor 

(Intercept):1 -2,8360 0,7728 -3,6700 0,0001 

(Intercept):2 0,9681 0,4745 2,0401 0,0228 

(Intercept):3 3,8310 1,0740 3,5671 0,0207 

(Intercept):4 6,2533 1,1586 5,3972 0,0002 

(Intercept):5 8,1873 1,2728 6,4327 <0.0001 

(Intercept):6 10,1617 1,4403 7,0555 <0.0001 

(Intercept):7 11,8826 1,4761 8,0498 <0.0001 

(Intercept):8 13,6720 1,5079 9,0668 <0.0001 

(Intercept):9 15,4508 1,5503 9,9665 <0.0001 

(Intercept):10 18,3489 1,8318 10,0170 <0.0001 

Espécie C. glabrata 2,1817 0,8371 2,6063 0,0046 

Antissépticos Me -5,8810 1,1960 -4,9172 <0.0001 

Antissépticos Pg -11,4673 1,5000 -7,6446 <0.0001 

Antissépticos Px -13,4946 1,5438 -8,7410 <0.0001 

Espécie C. glabrata:Antisséptico 
Me -1,4076 1,0277 -1,3697 0,0854 

Espécie C. glabrata:Antisséptico 
Pg -2,4231 1,0080 -2,4038 0,0081 

Espécie C. glabrata:Antisséptico 
Px -3,8010 1,0325 -3,6812 0,0001 
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Quadro 6- Exemplos de probabilidades calculadas pelo modelo ajustado. 

probabilidade estimada de DIM = 1/4 para Espécie Albicans, tratamento Lx  

          P(Y<=1/4) = exp(-2.836044)/(1+exp(-2.836044))  
 

= 0,0554 

          probabilidade estimada de DIM = 1/4 para Espécie Albicans, tratamento Me  

          

P(Y<=1/4) = 
exp(-2.836044-5.880995)/(1+exp(-2.836044-
5.880995)) = 0,0002 

          probabilidade estimada de DIM = 1/4 para Espécie Glabrata, tratamento Me  

          P(Y<=1/4) = exp(-2.836044+2.181715-5.880995-1.407553)/ = 0,0004 

  
(1+exp(-2.836044+2.181715-5.880995-1.407553)) 

 

          probabilidade estimada de DIM = 1/8 para Espécie Glabrata, tratamento Me  

          P(Y<=1/8) = exp(0.96812+2.181715-5.880995-1.407553)/ = 0,0157 

  
(1+exp(0.96812+2.181715-5.880995-1.407553)) 

 

          probabilidade estimada de DIM = 1/32 para Espécie Albicans, tratamento Me  

 

 

Figura 15- Probabilidade da Diluição Inibitória Máxima sobre Candida spp. em 
diferentes antissépticos e óleo de melaleuca, Ribeirão Preto, 2014.  
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Na Figura 15 observa-se que na diluição de 1/8 há a probabilidade de 66,9% 

de ocorrer DIMax do Listerine® sobre a C. albicans e 61,7% do Listerine® sobre a C. 

glabrata.  

Para a atividade antifúngica do Colgate Plax® Tea Fresh sobre a C. glabrata 

há uma probabilidade de 39,2% na diluição de 1/1024. 

Salienta-se que na diluição de 1/32, encontra-se uma probabilidade de 47,8% 

de ocorrer DIMax do óleo de melaleuca com C. albicans e de 54,0% do óleo de 

melaleuca com C. glabrata. 

Evidencia-se ainda que na diluição de 1/256 há 39% de probabilidade de 

ocorrência da DIMax do Periogard® sobre a C. albicans e de 37% do Periogard® 

sobre a C. glabrata, inferindo percentuais muito similares. 

 

Figura 16- Probabilidade acumulada da Diluição Inibitória Máxima sobre Candida 
spp. em diferentes antissépticos e óleo de melaleuca, Ribeirão Preto, 
2014.  

Na Figura 16 observa-se a probabilidade acumulada de 100% de ocorrer a 

DIMax de 1/256 do Listerine® sobre a C. glabrata e C. albicans.  

Na diluição 1/1024 há a probabilidade acumulada de 100% da DIMax do óleo 

de melaleuca sobre C. albicans e C. glabrata. 

Evidencia-se ainda, uma probabilidade acumulada de 100% na DIMax de 

1/4096 do Periogard® sobre a C. albicans e C. glabrata, bem como do Colgate 

Plax® Tea Fresh sobre a C. albicans e C. glabrata. 
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Ressalta-se que as tabelas das probabilidades e probabilidades acumuladas 

de DIMax dos diferentes antissépticos e óleo de melaleuca sobre a C. albicans e C. 

glabrata estão anexadas (ANEXO I e II). 

4.2 • Quantificação da carga de C. glabrata em tubos traqueiais estéreis 

revestidos com antissépticos bucais e óleo de melaleuca. 

Para a análise estatística dos resultados da formação de biofilme de C. 

glabrata em tubos traqueais (TTs) estéreis revestidos com diferentes antissépticos e 

óleo de melaleuca utilizou-se o teste de normalidade de Shapiro-Wilk que constatou 

a rejeição da normalidade. Ainda, para verificar a diferença ou não entre as variáveis 

qualitativas (Listerine®, controle, Periogard®, Colgate Plax® Tea Fresh e óleo de 

melaleuca) utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

Considerando que a hipótese investigada no estudo era de que a atividade 

antibiofilme dos antissépticos bucais e óleo de melaleuca diferiam entre si sendo, 

portanto corroborada.  

Neste sentido, nossos achados mostraram a formação de biofilme por todas 

as C. glabrata, com exceção dos TTs revestidos com Colgate Plax® Tea Fresh. Por 

outro lado, o TT revestido com Colgate Plax® Tea Fresh inibiram a detecção da 

UFC/TT pelas cepas 22, 26 e 34, mas obteve uma média de contagem da cepa 33 

de 1,2 x 104 UFC/TT (Tabela 3).  

Ressalta-se ainda, que dentre os diferentes produtos, o Listerine®, sobre a C. 

glabrata obteve as maiores médias de UFC/TT. Assim, os maiores valores da média 

de UFC/TT foram evidenciados para as cepas 22 e 33 (5,8 x 105ufc/TT) e o menor 

valor do óleo de melaleuca sobre a cepa 34 (5,4x103ufc/TT). 

 

 

 



Resultados - 76 

 

 

 

Tabela 3- Determinação do número de unidades formadoras de colônias por tubo 
traqueal (UFC/TT) de C. glabrata em tubos traqueais revestidos com 
antissépticos bucais e óleo de melaleuca. Ribeirão Preto, 2014. 

Cepas 1ª duplicata 2ª duplicata Média (UFC/TT) 

 

22 

A 5,7 x 105 6,0 x 105 5,8 x 105 

B 6,5 x 104 3,6 x 104 5,0 x 104 

C 7,6 x 104 7,8 x 104 7,7 x 104 

D 4,4 x 105 2,6 x 105 3,5 x 105 

E 0 0 0 

 

26 

A 8,5 x 104 7,3 x 104 7,9 x 104 

B 4,9 x 104 8,5 x 104 6,7 x 104 

C 3,5 x 104 5,8 x 104 4,6 x 104 

D 1,2 x 104 4,8 x 104 3,0 x 104 

E 0 0 0 

 

33 

A 5,6 x 105 6,1 x 105 5,8 x 105 

B 3,5 x 105 6,2 x 105 4,8 x 105 

C 2,9 x 104 7,8 x 104 5,3 x 104 

D 7,2 x 104 2,6 x 104 4,9 x 104 

E 1,3 x 104 1,1 x 104 1,2 x 104 

 

34 

A 2,8 x 104 5,2 x 104 4,0 x 104 

B 7,7 x 104 4,7 x 104 6,2 x 104 

C 1,0 x 104 1,2 x 104 1,1 x 104 

D 4,8 x 103 6,0 x 103 5,4 x 103 

E 0 0 0 

Legenda: (A): Listerine®; (B): controle; (C): Periogard®; (D): óleo de melaleuca; (E): Colgate Plax® 
Tea Fresh. 

 

Os resultados da análise de crescimento fúngico dos TTs revestidos ou não 

com antissépticos bucais e óleo de melaleuca e, submetidos à formação de biofilme 

por C. glabrata estão expostos na Tabela 4 e Figuras 17 e 18. 
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Tabela 4- Análise do crescimento fúngico de tubos traqueais estéreis revestidos 
ou não com antissépticos bucais e óleo de melauca e, submetidos à 
formação de biofilme por Candida glabrata, Ribeirão Preto, 2014. 

Produtos Cepa 22 Cepa 26 Cepa 33 Cepa 34 

Listerine® (+) (+) (+) (+) 

Controle (+) (+) (+) (+) 

Periogard® (+) (+) (+) (+) 

Óleo de melaleuca (+) (+) (+) (+) 

Colgate Plax® Tea Fresh (-) (-) (+) (-) 

Legenda: (+): com crescimento fúngico; (-): sem crescimento fúngico. 

 

Na Tabela 4, evidencia-se que apenas a cepa 33 apresentou crescimento 

fúngico em tubo traqueal revestido com Colgate Plax® Tea Fresh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17- Vista panorâmica dos tubos de ensaio (25x150mm) com fragmentos 
de tubos traqueais após formação de biofilme pela cepa 26 de C. 
glabrata. Legenda: (A): Listerine®; (B): controle; (C): Periogard®; (D): óleo de 

melaleuca; (E): Colgate Plax® Tea Fresh. 

 
 
 
 
 
 

 

A 

D 
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Figura 18- Vista panorâmica dos tubos de ensaio (25x150mm) com fragmentos 
de tubos traqueais após formação de biofilme pela cepa 34 de C. 
glabrata. Legenda: (A): Listerine®; (B): controle; (C): Periogard®; (D): óleo de 

melaleuca; (E): Colgate Plax® Tea Fresh. 

Nas Figuras 17 e 18, observam-se que os tubos traqueais revestidos com 

Colgate Plax® Tea Fresh não apresentaram crescimento fúngico pelas cepas 26 e 

34. 

Após a análise do teste de normalidade de Shapiro-Wilk (p<0,0001), 

efetuaram-se as comparações múltiplas, 2 a 2, dos antissépticos bucais e óleo de 

melaleuca, para verificar a ocorrência ou não de diferença. 

As Tabelas 5 e 6 apresentam os valores das médias, medianas, mínimos, 

máximos e desvios padrão do número de UFC/TT dos diferentes antissépticos 

bucais e óleo de melaleuca a partir do teste de normalidade de Shapiro-Wilk e do 

teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

 

 

 

A C B 

E D 
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Tabela 5- Médias, medianas, mínimos, máximos e desviso padrão do número de 
unidades formadoras de colônias por tubos traqueais dos diferentes 
antissépticos e óleo de melaleuca obtidos a partir do teste de normalidade 
de Shapiro-Wilk (p<0,0001), Ribeirão Preto. 2014. 

Produtos UFC/TT 

 Média Mediana Mínimo Máximo DP 

Listerine® 3,2 x 105 3,2 x 105 2,7 x 104 6,1 x 105 2,8 x 105 

Controle 1,6 x 105 7,1 x 104 3,5 x 104 6,2 x 105 2,1 x 105 

Periogard® 4,0 x 104 3,2 x 104 1,0 x 104 7,8 x 104 2,6 x 104 

Óleo de melaleuca 1,0 x 105 3,8 x 104 4,8 x 103 4,4 x 105 1,5 x 105 

Colgate Plax® Tea Fresh 3,0 x 103 0 0 1,2 x 104 5,5 x 103 

Legenda: UFC/TT: Unidades Formadoras de Colônias por tubo traqueal. DP: desvio padrão 

Tabela 1- Médias, medianas, mínimos, máximos e desviso padrão do número de 
unidades formadoras de colônias por tubos traqueais dos diferentes 
antissépticos e óleo de melaleuca obtidos a partir do teste de normalidade 
de Shapiro-Wilk (p<0,0001). 

Na Tabela 5 evidencia-se que os maiores valores de UFC/TT obtidos pela 

média, mediana e desvio padrão são encontrados em tubos traqueais revestidos 

com Listerine®. 

Destaca-se ainda que os valores da mediana e do mínimo da contagem 

fúngica dos tubos traqueais revestidos com Colgate Plax® Tea Fresh foram zero. 

Tabela 6- Médias, mínimos, máximos e desvios padrão do número de unidades 
formadoras de colônias por tubos traqueais dos diferentes antissépticos 
e óleo de melaleuca obtidos a partir do teste não paramétrico de 
Kruskal-Wallis (p>0,05). Ribeirão Preto, 2014. 

Produtos UFC/TT 

 Média Mínimo Máximo DP 

Listerine® 3,2 x 105 2,7 x 104 6,1 x 105 1,0 x 105 

Controle 1,6 x 105 3,5 x 104 6,2 x 105 7,4 x 104 

Periogard® 4,0 x 104 1,0 x 104 7,8 x 104 9,5 x 103 

Óleo de melaleuca 1,0 x 105 4,8 x 103 4,4 x 105 5,6 x 104 

Colgate Plax® Tea Fresh 3,0 x 103 0 1,2 x 104 1,9 x 103 

      Legenda: DP: desvio padrão 
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Na Tabela 6 percebe-se que o maior valor de desvio padrão (1,0x105 UFC/TT) 

encontra-se no tubo traqueal revestido com Listerine® e o menor (1,9 x 103 UFC/TT) 

no tubo traqueal revestido com Colgate Plax® Tea Fresh. 

Neste sentido, os resultados evidenciaram que o Listerine®, controle, 

Periogard® e óleo de melaleuca apresentaram similaridades quanto as atividades 

antibiofilmes sobre C. glabrata, no entanto o Colgate Plax® Tea Fresh mostrou ação 

diferente dos demais (p=0,031). (Figura 19). 

 

Figura 19- Quantificação da carga de C. glabrata em tubos traqueias estéreis 
revestidos com antissépticos bucais e óleo de melaleuca. As letras 
minúsculas iguais indicam atividades antibiofilmes similares e as letras 
minúsculas diferentes indicam atividades antibiofilmes diferentes. 
Legenda: (A): Listerine®; (B): controle; (C): Periogard®; (D): óleo de melaleuca; (E): 
Colgate Plax® Tea Fresh. 
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Figura 20- Blox plot da contagem do biofilme formado em tubos traqueais 
estéreis revestidos ou não com antissépticos bucais e óleo de 
melaleuca, Ribeirão Preto, 2014.  

No bloxplot (Figura 20) observou-se que o Listerine® apresentou uma maior 

dispersão nos valores das unidades formadoras de colônias por tubo traqueal 

(UFC/TT), entretanto para o Colgate Plax® Tea Fresh evidenciou-se valores mais 

próximos uns dos outros, isto porque a mediana do Listerine® foi 3,2x 105UFC/TT e 

a mediana do Colgate Plax® Tea Fresh foi zero.  

Adiciona-se também a presença de “outliers” (valores discrepantes do total de 

dados) no controle (6,2 x 105UFC/TT) e no óleo de melaleuca (4,4x105UFC/TT). 
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4.3  Análise do biofilme de C. glabrata em tubos traqueais estéreis 

revestidos por antissépticos bucais e óleo de melaleuca por meio da 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Como parâmetro para avaliar o biofilme no estudo, as imagens de MEV dos 

tubos traqueais estéreis, novo e sem uso, foram utilizados (Figura 21 a 30). 

   

Figura 21- Fotomicrografia da camada de superfície irregular de transição entre as 

faces internas e externas do tubo traqueal estéril sem a formação de 

biofilme. 

A estrutura do tubo traqueal estéril mostra diferentes camadas, sendo a face 

interna e externa constituída de material com superfície regular. Entretanto, após o 

corte longitudinal dos tubos, a fotomicrografia revela uma camada de superfície 

irregular entre as faces interna e externa semelhante à estrutura de um “biofilme”. 
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Figura 22- Fotomicrografia do biofilme de C. glabrata (cepa clínica 22) formado em 

TT revestido com Listerine®. Ribeirão Preto, 2014. Legenda: (a): 

Listerine®. 

Na figura 22 evidencia-se células leveduriformes agrupadas formando biofilme 

na superfície de TTs revestidos com Listerine®. 

a a

 

a 
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Figura 23- Fotomicrografia do biofilme de C. glabrata (cepa clínica 22) formado em 

TTs revestidos com Periogard®, óleo de melaleuca e Colgate Plax® 

Tea Fresh. Ribeirão Preto, 2014. Legenda: (c): Periogard®; (d): Óleo de 

melaleuca; (e): Colgate Plax® Tea Fresh. 

d

 

e

 

e

 

c c

d

 

d
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Observa-se na Figura 23 uma menor quantidade de biofilme formando nos 

TTs revestidos com Periogard® e Colgate Plax® Tea Fresh, quando comparado com 

o óleo de melaleuca. 

 

Figura 24- Fotomicrografia do biofilme de C. glabrata (cepa clínica 26) formado em 

TT revestido com Listerine®. Ribeirão Preto, 2014. Legenda: (a): 

Listerine®. 

Na figura 24 observa-se várias células leveduriformes, entretanto a maioria 

apresenta-se individualizada formando biofilme em TT revestido com Listerine®. 

 

 

 

 

a a
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Figura 25- Fotomicrografia do biofilme de C. glabrata (cepa clínica 26) formado em 

TTs revestidos com controle e Periogard®. Ribeirão Preto, 2014. Legenda: 

(b): Controle; (c): Periogard®. 

Na Figura 25, o grupo controle (b) mostra a presença de biofilme em maior 

quantidade que o TT revestido com Periogard®. Em adição, a seta aponta o 

diâmetro da célula leveduriforme com 2,079 a 2,526µm. 
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Figura 26- Fotomicrografia de biofilme de C. glabrata (cepa clínica 26) formado em 

TTs revestidos com óleo de melaleuca e Colgate Plax® Tea Fresh. 

Ribeirão Preto, 2014. Legenda: (d): Óleo de melaleuca; (e): Colgate Plax® Tea 

Fresh. 

O retângulo da Figura 26 (d) evidencia a reprodução por brotamento da célula 

leveduriforme no TT revestido com óleo de melaleuca. Acresce-se que no TT 

revestido não houve formação de colônias. 

 
 
 
 
 

d

 

d

 

e

 

e

 



Resultados - 88 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27- Fotomicrografia do biofilme de C. glabrata (cepa clínica 33) formado em 

TTs revestidos com Listerine®. Ribeirão Preto, 2014. Legenda: (a): 

Listerine®. 

A formação do biofilme repleto de células leveduriformes agrupadas e 

isoladas no TT revestido com Listerine® é notório na Figura 27. 
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Figura 28- Fotomicrografia do biofilme de C. glabrata (cepa clínica 33) formado em 

TTs revestidos com controle e Periogard®. Ribeirão Preto, 2014. Legenda: 

(b): Controle; (c): Periogard®. 

 

Na Figura 28 observou-se uma menor quantidade de biofilme nos TTs 

controle e os revestidos com Periogard® do que aqueles revestidos com Listerine®. 
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Figura 29- Fotomicrografia do biofilme de C. glabrata (cepa clínica 33) formado em 

TTs revestidos com óleo de melaleuca e Colgate Plax® Tea Fresh. 

Ribeirão Preto, 2014. Legenda: (d): Óleo de melaleuca; (e): Colgate Plax® Tea 

Fresh. 

Na Figura 29 há duas importantes análises: primeiramente, observa-se a 

reprodução por brotamento da célula presente no TT revestido com óleo de 

melaleuca. Em seguida, o tubo revestido com Colgate Plax® Tea Fresh apresentou 

um biofilme repleto de células confrontando com os achados fitomicrográficos das 

demais cepas. 
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Figura 30- Fotomicrografia do biofilme de C. glabrata (cepa clínica 34) formado em 

TTs revestidos com Listerine®, controle e Periogard®. Ribeirão Preto, 

2014. Legenda: (a): Listerine®; (b): Controle; (c): Periogard®. 
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c
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A Figura 30 evidencia uma lise celular, nas setas indicadas nos TTs controle e 

revestidos com Periogard®. Há de se considerar que há poucas células formando 

biofilme no tubo traquel revestido com Listerine® (a), controle (b) e Periogard® (c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31- Fotomicrografia do biofilme de C. glabrata formado em TTs revestidos 

com óleo de melaleuca e Colgate Plax® Tea Fresh (cepa 34), Ribeirão 

Preto, 2014. Legenda: (d): Óleo de melaleuca; (e): Colgate Plax® Tea Fresh. 

É notório ressaltar que na fotomicrografia 31, o TT revestido com óleo de 

melaleuca apresentou uma quantidade reduzida de biofilme. Adiciona-se que o TT 

revestido com Colgate Plax® Tea Fresh inibiu completamente a formação de 

biofiolme.
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5.1. Diluição Inibitória Máxima (DIMax) de antissépticos bucais e óleo de 

melaleuca sobre as cepas de Candida spp. 

O presente estudo envolveu a determinação da diluição inibitória máxima 

(DIMax) de antissépticos bucais (Listerine®, Colgate Plax® Tea Fresh, Periogard®) 

e o óleo de melaleuca sobre as cepas de Candida albicans e Candida glabrata 

(clínicas e padrão); bem como a análise de biofilme por meio da quantificação das 

unidades formadoras de colônia por tubo traqueal (UFC/TT) estéreis revestidos com 

antissépticos bucais e óleo de melaleuca e da utilização de microscopia eletrônica 

de varredura (MEV).  

A ocorrência de infecções por Candida albicans e não-albicans é 

particularmente importante considerando aspectos epidemiológicos exigindo suporte 

laboratorial para sua identificação e perfil de sensibilidade aos antifúngicos. Cabe 

mencionar que a maioria dos serviços de microbiologia fornecem resultados apenas 

de identificação como "leveduras", "Candida spp." ou no máximo "Candida não-

albicans". 

Shrestha et al. (2011) investigaram, in vitro, a atividade antimicrobiana de 

antissépticos bucais à base de clorexidina a 0,2% e timol de isolados de pacientes 

com candidíase bucal por meio da concentração inibitória mínima (CIM)  e 

mostraram que o tempo de morte de C. albicans para solução de Listerine® foi de 

1/8 a 60min e de 1/32 com tempo de 30min. Os resultados indicaram que o 

antisséptico bucal contendo clorexidina a 0,2% apresentou melhor ação fungicida 

que o timol. Os autores sugerem que ambos as soluções podem ser utilizadas como 

agentes antimicrobianos tópicos e recomendam estudos in vivo, com mais espécies 

de Candida, bem como o uso de outros antissépticos. 

Os nossos achados, in vitro, revelaram que o Listerine® apresentou a pior 

ação inibitória sobre Candida spp., em especial a C. glabrata, com uma DIMax = 1/4 

entretanto, o Periogard® a base de gluconato de clorexidina a 0,12% teve DIMax = 

1/128.  

Ainda, Rodrigues (2008) analisou ações fungistáticas (CIM) e fungicidas de 

sete antissépticos bucais, entre eles o Listerine®, contra cinco cepas ATCC do 

gênero Candida e observou que o timol apresentou ação fungistática entre cinco e 
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50% e fungicida entre 10 e 100%, ou seja, em concentrações maiores que os 

antissépticos avaliados em nosso estudo. Estas observações corroboram com as de 

Meiller et al. (2001) que obtiveram os valores mais altos de CIM e para o Listerine® 

quando frente às espécies de Candida.  

Acresce-se que Maekawa et al. (2010) realizaram um estudo para avaliar a 

eficácia de antissépticos à base de clorexidina (CHX) com e sem álcool contra C. 

albicans, por meio do teste em microdiluições para determinação da Diluição 

Inibitória Máxima (DIM). Como resultado, observou-se que o grupo de CHX a 0,12% 

com fluoreto de sódio 0,05% não apresentou ação fungicida, apenas fungistática, 

com DIM entre 0,39 a 0,78%. No grupo da CHX a 0,06%, com fluoreto de sódio 

0,05% e acetato de zinco 0,34% a DIM ficou entre 0,78 e 0,19% sem efeito 

fungicida. O grupo CHX a 0,12% com álcool, a DIM ficou entre 0,39 e 0,19% com 

ação fungicida em 50% da amostra. Os autores concluíram que as soluções à base 

de CHX a 0,12% são eficazes no controle da C.albicans e que os produtos livres de 

álcool devem ser usados com cautela, apenas nos pacientes em que uso do álcool 

seja contraindicado.  

Analisando os princípios ativos dos antissépticos no nosso estudo, verificou-

se que o Periogard® sem álcool contendo gluconato de clorexidina a 0,12% obteve a 

DIMax de 1/128 (0,78%) para C. albicans, corroborando os achados de Maekawa et 

al. (2010) quanto a concentração utilizada e a ação fungistática.  

Tendo em vista a alta prevalência de leveduras não-albicans e a resistência 

destes aos azólicos (VAZQUEZ; ZAWAWI 2002) há um interesse clínico-científico no 

uso do óleo de melaleuca em infecções bucais por Candida spp. (MONDELLO et al., 

2003). Ademais, as preparações com este óleo, nos cuidados paliativos, previnem 

infecções fúngicas bucais e reduzem o processo inflamatório (BAGG et al., 2006).  

Bagg e colaboradores (2006) analisaram, in vitro, a atividade antimicrobiana 

do óleo de melaleuca sobre leveduras isoladas da mucosa bucal de pacientes com 

carcinomas de mama, brônquios, próstata e mucosa intestinal, bem como o perfil de 

sensibilidade aos azólicos. Dos 301 isolados identificados, 159 (52,8%) foram C. 

albicans, 71 (23,6%) foram C. glabrata e os demais 71 (23,6%) para outras 

espécies. A uma Concentração Inibitória Mínima (CIM50) do óleo de melaleuca 
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verificou-se a 0,5% para C. albicans e 0,25% para C. glabrata. Em relação ao perfil 

de sensibilidade ao fluconazol e itraconazol, 41 (13,6%) dos 301 isolados clínicos 

foram resistentes a ambos antifúngicos e 10 C. glabrata tiveram CIM ≥ 2µg/ml  para 

o voriconazol. Acresce-se que os valores de CIM90 foi 1% para C. albicans e C. 

glabrata. Neste sentido, não há nenhuma evidência destes achados que sugerem 

que as leveduras resistentes aos azólicos reduzem a susceptibilidade ao óleo de 

melaleuca. 

Com o objetivo de reduzir as complicações bucais sobre quimioterapia e o 

transplante de medula óssea, Epstein et al. (1992) realizaram um estudo com 86 

pacientes de leucemia com quimioterapia ou transplante de medula óssea. Assim, 

determinaram o potencial dos enxaguatórios bucais com clorexidina, nistatina e, 

solução salina na redução de infecções bucais e subsequente infecção sistêmica, de 

mucosite e de gengivite. Candida na boca foi relatada em 30% dos pacientes. Após 

o uso dos enxaguatórios bucais, a Candida spp. foi isolada de 35% dos pacientes 

que usaram clorexidina, 21% dos que usaram clorexidina associada a nistatina, 37% 

da nistatina e 28% da solução salina. Os resultados deste estudo demonstraram que 

os pacientes tiveram aceitação da clorexidina, porém não houve redução 

significativa das ulcerações e das mucosites bucais. Dessa forma, a combinação de 

agentes tópicos e sistêmicos, requer estudos futuros para determinar o protocolo 

mais efetivo na redução de colonização por Candida spp. na prevenção de 

candidíase orofaríngea e sistêmica e no controle de colonização e infecção fúngica. 

Segundo Candido et al. (1996), a clorexidina é mais efetiva que outros 

produtos, em especial sobre a C.albicans. Este estudo determinou a CIM do 

Cepacol®, Malvona e Periogard®, contra 30 cepas de C.albicans isoladas da boca 

pela metodologia de diluição em meio sólido. O Periogard inibiu 100% das cepas a 

uma concentração de 6,4mg/ml; Malvona® e Cepacol® inibiram 30% e 0%, 

respectivamente. O Cepacol e a Malvona inibiram todas as cepas a 25,6mg/ml. 

Giuliana et al. (1997) investigaram as propriedades antifúngicas in vitro de 

antissépticos bucais contendo cloreto de cetilpiridínio, digluconato de clorexidina, 

hexetina, sanguinarina e triclosan, por meio da macrodiluição em caldo. Verificaram 

que os produtos contendo cloreto de cetilpiridínio foram mais efetivos e os 



Discussão - 97 

 

 

 

antissépticos contendo triclosan e hexetina não apresentaram ação fungicida sobre 

C. albicans, C. parapsilosis e C. guilliermondi. 

Azevedo et al. (1999) determinaram a diluição inibitória máxima (DIM) do 

Periogard® e Própolis sobre cepas de Candida spp. isoladas de bocas de pacientes 

com e sem lesões. Foram avaliados 50 indivíduos de ambos os sexos e faixa etária 

média de 42,5 anos. A espécie prevalente das amostras foi a C. albicans (48% das 

amostras de saliva, 28% em língua normal, 14.3% em língua fissurada e 67.8% de 

lesões). O maior número de cepas inibidas foi alcançado com uma diluição de 

Própolis de 1/20 e com uma diluição de Periogard de 1/160. Com relação a C. 

albicans, a DIM variou de 1/100 a 1/160 para o Periogard e, 1/20 a 1/40 para 

Própolis. Os achados indicam que as espécies de Candida foram inibidas pela 

aplicação de Periogard® e Própolis havendo indícios de êxito terapêutico e/ou 

preventivo contra candidíase bucal.  

A literatura sobre a atividade antimicrobiana in vitro de antissépticos bucais 

comerciais e de seus princípios ativos é frequente na área da saúde (AZEVEDO et 

al., 1999, BAGG et al., 2006; CANDIDO et al., 1996; DUMOND et al., 2004; 

HAMMER et al., 2004; MASADEH et al., 2013; MEILLER et al., 2001). No entanto, 

na maioria dos casos, as metodologias empregadas não são as mesmas utilizadas 

neste estudo para avaliar a ação antimicrobiana sobre Candida spp, em especial a 

C. glabrata. Assim, a avaliação destas metodologias para antissépticos bucais 

contra C. albicans e, em especial a C. glabrata ainda é pouco explorada. 

5.2. Quantificação da carga de C. glabrata em tubos traqueiais estéreis 

revestidos com antissépticos bucais e óleo de melaleuca 

Os estudos acerca das interações das espécies de Candida em biomateriais 

são limitados, especialmente envolvendo a saúde bucal. Acresce-se que o biofilme 

bacteriano é amplamente estudado, porém estudos têm abordado superficialmente 

as interações entre leveduras e entre as leveduras e bactérias em substratos de 

mucosa bucal (PEREIRA-CENCI et al., 2008). 

O desenvolvimento e a utilização segura de artigos médico-odonto-

hospitalares acarretam um aumento significativo da preocupação com o processo de 
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esterilização, o tempo médio de vida, a manutenção, o funcionamento, e, 

principalmente o risco de formação de biofilme. Em geral, os biomateriais são 

materiais sintéticos ou naturais, sólidos ou líquidos utilizados em dispositivos que 

realizam contato com sistemas biológicos. Entretanto, de acordo com a definição 

clássica, biomaterial é parte de um sistema que trata, aumenta ou substitui qualquer 

tecido, órgão ou função do corpo (HELMUS; TWEDEN, 1995). No Brasil, 

biomateriais utilizados na confecção de próteses, lentes, enxertos, stents, cateteres, 

tubos e arcabouços (scaffolds) empregados na engenharia de tecidos (tissue 

engineering) são enquadrados como produtos para saúde (BRASIL, 2010). 

A escolha de um material ou produto para ser utilizado como biomaterial 

exige um conjunto de requisitos. O efeito do ambiente orgânico no biomaterial e 

vice-versa são fenômenos que devem ser estudados com extremo cuidado, pois a 

eles está associado a chamada biocompatibilidade. Os tipos de interação entre 

tecido implante são fundamentalmente dependentes do tipo de material e podem ser 

reunidos nos seguintes grupos: tóxica, não-tóxica (muitas vezes chamada de 

bioinerte), bioativa e biodegradável (HENCH, 1991; PEREIRA et al., 1999). 

Ultimamente, o desenvolvimento de materiais considerados bioativos e 

biodegradáveis é enfatizado, uma vez que além de substituir áreas traumatizadas, 

estes materiais também podem propiciar a recuperação dos tecidos danificados por 

meio da atuação em metabolismos intra e extracelulares responsáveis pela 

reprodução celular e propagação dos tecidos em crescimento (PEREIRA et al., 

1999). 

É espargido que as células de C. glabrata colonizam esôfago, intestino e 

mucosa bucal e vaginal, porém pouco se sabe sobre sua interação com os 

mecanismos imunológicos e genéticos do hospedeiro (RODRIGUES et al., 2014). A 

resposta primária do sistema imune do colonizador é mediada pelas células 

fagocíticas (neutrófilos, células dendríticas e macrófagos) contra infecções fúngicas. 

Uma vez formado o fagolisossoma, devido à internalização do fungo nas células 

fagocíticas, ocorre uma tentativa de destruir e eliminar o microrganismo (KRAMER et 

al., 2006). No entanto, os fungos aprisionados nestas estruturas, desenvolveram 

estratégias de sobrevivência à explosão oxidativa mediada por inúmeras enzimas 

antioxidantes como a catalase, redutase, superóxido dismutase e peroxidases 

dependentes de glutationa e tiorredoxina (NICOLA et al., 2008; COX et al., 2003). 
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Destarte, a relativa não patogenicidade de C. glabrata, relacionada à 

morbimortalidade e rápida disseminação para superfícies bióticas, faz este 

microrganismo aderir e formar estruturas de múltiplas camadas de biofilme (SILVA et 

al., 2009; IRAQUI et al., 2005). Assim, a presença de adesinas, na parede celular da 

C. glabrata, codificadas pela família do gene Epa (adesina epitelial), é responsável 

por sua adesão em superfícies bióticas e abióticas (DE LAS PENÃS et al., 2003). 

Embora haja escassez de estudos sobre estas proteínas Epa, sabe-se que Epa1p é 

a lectina dependente Ca+2 que se liga a N-acetil-lactosamina que contém 

glicoconjugados responsável pela adesão e formação de biofilme (CORMACK et al., 

1999). 

Esta variedade de condições ambientais como pH, temperatura, 

osmolaridade, presença de bactérias, fluxo do meio circundante (urina, sangue, 

saliva e muco), terapêutica antimicrobiana e resposta imune do hospedeiro contribui 

para a adesão inicial das células fúngicas, principalmente de Candida spp. (AL-

FATTANI; DOUGLAS, 2004; BLANKENSHIP; MITCHELL, 2006; CHANDRA et al., 

2001b). Assim, biofilmes fúngicos são formados a partir da adesão do substrato 

adequado, colonização de matriz extracelular, produção, a maturação e dispersão 

do biofilme (CHANDRA et al., 2001a; HAWSER, 1996; HAWSER et al.,1998; 

RAMAGE et al., 2001). 

Nossos achados corroboram a de Estivill et al. (2011) em que das 17 (100%) 

cepas de C. glabrata formaram biofilmes em materiais sintéticos poliméricos 

contendo cloreto de polivinil (PVC), poliuretano e teflon. Os achados de Silva e 

colaboradores (2009; 2011) verificaram que a C. glabrata produziu o maior número 

de UFC por área. No entanto, quando se trata de quantificar a atividade metabólica 

do biofilme seus resultados são contrários. Outro estudo realizado por Hasan e 

colaboradores (2009), utilizando dois métodos de determinação do biofilme 

indicaram que não houve formação de biofilme por esta espécie. 

Vale destacar que o estudo de nossa autoria analisou tubos traqueais na 

perspectiva de contribuir para com as práticas de prevenção e controle da 

Pneumonia Associada à Ventilação (PAV). É importante mencionar que este agravo 

clinico representa a principal causa de morbimortalidade em pacientes críticos 
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submetidos à intubação endotraqueal (RELLO et al., 2002). A intubação 

endotraqueal aumenta o risco de pneumonia em 6 a 20 vezes mais, bem como 

conduz microrganismos da orofaringe contaminada para a área broncoalveolar 

estéril (RAAD et al., 2011). Assim, o risco de VAP, em pacientes entubados, 

aumenta em 3% por dia durante os primeiros cinco dias e, em 2% entre o 50 e 100 

dias de intubação (RELLO et al., 1994). Dado o papel do tubo traqueal (TT) nas 

infecções pulmonares, pesquisas envolvendo a composição do material associada a 

antimicrobiano, para verificar a ação antibiofilme, têm sido realizadas (BALAZS et al., 

2004; BERRA et al., 2004; CATEAU et al., 2008; LI BASSI et al., 2007; INGLIS et al., 

1989). Assim, as superfícies de dispositivos médicos invasivos são substratos que 

permitem a adesão de vários microrganismos, resultando na formação de biofilme 

(MAKI; TAMBYAH, 2001). 

Há de se considerar que o desenvolvimento do biofilme de Candida spp. em 

dispositivos médicos dá-se pela fixação inicial seguida pela divisão celular, 

proliferação e maturação do biofilme (RAMAGE et al., 2006). Os biofilmes são 

comunidades de microrganismos associados a substratos embutidos a uma matriz 

extracelular (SILVA et al., 2009) e, é um fator de virulência para as espécies de 

Candida, uma vez que confere tolerância aos antifúngicos devido sua 

penetrabilidade limitada a matriz exopolissacarideo (SILVA et al., 2011). Destarte, 

isolados clínicos de C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis e C. glabrata são 

hábeis para formar biofilme e, sua ocorrência está associada a altos índices de 

mortalidade (KUMAMOTO, 2002). Acredita-se, também que biofilmes maduros e a 

matriz extracelular estão intrinsecamente associados ao tipo de espécie, cepa e 

condições ambientais como pH, a composição do meio e oxigênio (JAIN et al., 2007; 

RAMAGE et al., 2006). 

Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é uma complicação 

clinica de pacientes críticos e tem uma repercussão nos custos das unidades de 

saúde devido a permanência prolongada dos pacientes. PAVM ocorre em 9 a 27% 

dos pacientes com a intubação endotraqueal, principalmente aqueles submetidos a 

cirurgias cardiovasculares (CHASTRE; FAGON, 2002; RELLO et al., 2002), sendo 

imprescindível a identificação e prevenção precoce dos fatores de risco (HORTAL et 

al., 2009). 
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A fisiopatologia da PAVM tem contribuído para a colonização da orofaringe 

por meio da aspiração e deslocamento de microrganismos para esta região. A 

descontaminação bucal por meio do uso de antissépticos é umas das diversas 

estratégias adotadas para reduzir a carga microbiana. A exemplo, utiliza-se a 

clorexidina devido sua capacidade de adsorver as superfícies como a hidroxiapatita, 

proteínas salivares e polissacarídeos extracelulares bacterianos, retidos aos tecidos 

bucais onde desencadeiam uma ação prolongada da atividade antibacteriana, 

antiviral e antifúngica do antisséptico (SEGUIN et al. 2006; DENTON, 2001). Esta 

característica conceitua-se como susbtantividade e está fortemente ligada ao grupo 

OH- (TROMBELLI et al., 1994; KOMOROWSKI et al., 2000). Destarte, enquanto o 

trato respiratório inferior de indivíduos saudáveis é protegido por barreiras 

anatômicas (glote e laringe) e pelo reflexo da tosse, fatores estes que reduzem o 

risco de aspiração, defesas essas que estão prejudicadas em pacientes entubados o 

que favorece substancialmente a formação de biofilme ao redor do tudo 

endotraqueal (BOOKER et al., 2013). 

A correlação entre pneumonia associada à ventilação (PAV) e higiene bucal 

está bem estabelecida na prática clínica (BERRY et al., 2007; CUTLER; DAVIS, 

2005; HUTCHINS et al., 2009). Em pacientes hígidos, a mucosa bucal é o habitat 

normal de microrganismos que albergam esta microbiota, todavia em pacientes 

críticos, a boca torna-se um reservatório de microrganismos e, assim higiene bucal 

torna-se inadequada apoiada a um suporte ventilatório invasivo que eleva 

substancialmente o risco de PAV. Assim, o cuidado bucal não apenas reduz a carga 

microbiana, mas também estimula o fluxo salivar que auxilia a remoção da placa por 

conter imunoglobulinas protetoras, bem como reduz a colonização microbiana 

secundária a xerostomia (MUNRO; GRAP, 2004; STONECYPHER, 2010). 

Há interesse da comunidade científica, população e políticas públicas na 

prevenção de PAVM e evidências sugerem intervenções como o uso de clorexidina 

como antisséptico bucal (CHAN et al., 2007), bem como a remoção de secreções 

orofaríngeas (CHAO et al., 2008). O Instituto Nacional de Saúde e Excelência 

Clínica da Inglaterra estabeleceu um conjunto de cuidados (bundle) preventivos para 

PVAM em que o uso de clorexidina a 1%, 4 vezes por dia, antes de cada 

reposicionamento do paciente crítico (NICE, 2008). E, em 2010 o Instituto de 
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Melhoria do Cuidado a Saúde do Reino Unido adicionou neste bundle a escovação 

dos dentes com clorexidina a 1% (4x por dia) na prevenção de VAP em pacientes 

com cuidados críticos, porém a eficácia desta ainda não está totalmente confirmada 

em estudos clínicos “padrão ouro”. 

Os métodos químicos de eliminação da placa dental envolvem a utilização 

de antissépticos bucais. E, entre os disponíveis, a clorexidina reduz o biofilme dental 

formado por Streptococcus mutans (ANDERSON et al., 1997; ROSIN et al., 2001). 

No entanto, o uso da clorexidina ocasiona efeitos adversos como alteração na 

coloração dental, sabor desagradável, xerostomia e sensação de queimação 

(LEYES BORRAJO et al., 2002). Recentemente, o uso de antissépticos à base de 

plantas como o extrato miswak da Salvadora persica, encontrada na África, América 

do Sul, Ásia e Oriente Médio, incluindo a Arábia Saudita tem sido investigado (AL-

BAYATY et al., 2008; MOEINTAGHAVI et al., 2012; TARAGHI et al., 2011. 

Dispositivos de mastigação a base desta planta são amplamente utilizados como 

escovas de dentes. 

Posto isto, os antissépticos bucais são preparações líquidas com a função 

de exercer uma ação antisséptica, adstringente e sedativa na cavidade bucal. Assim, 

são utilizados no tratamento sintomático de úlceras aftosas e, também na 

terapêutica de infecções de Candida spp., aliviando a dor e desconforto da 

inflamação (ZEGARELLI, 1993). 

A composição básica de um antisséptico bucal não é complexa a qual 

apresenta um veículo (água, álcool ou glicerina), agentes flavorizantes, agentes 

surfactantes e corantes. A característica que diferencia estes produtos é a 

incorporação de agentes antimicrobianos, associados ou não a compostos 

fluoretados (ADAMS; ADDY, 1994; BUGNO et al., 2007). Os antissépticos bucais 

são utilizados no controle químico do biofilme bucal como substitutos ou adjuntos 

aos procedimentos mecânicos, além de serem facilitadores para a veiculação de 

compostos ativos para o tratamento de afecções específicas (BONADEO, 1988). 

Os antissépticos bucais agem rompendo a parede celular e impedindo a 

atividade enzimática da célula microbiana e, agem adicionalmente prevenindo a 

agregação dos microrganismos e diminuindo sua multiplicação (ADAMS & ADDY, 



Discussão - 103 

 

 

 

1994). A clorexidina, o cloreto de cetilpiridínio, o triclosan, os óleos essencias e o 

xilitol estão entre os compostos ativos mais utilizados em antissépticos bucais (MC 

DONNELL, RUSSEL, 1999). 

São espargidos acerca da eficácia de sulfadiazina de prata e clorexidina 

revestidos em tubos traqueais (TTs) na formação de biofilme bacteriano após 24h ou 

mais de ventilação mecânica (VM) (JONES et al., 2003. OLSON et al., 2002). O 

gluconato de clorexidina reduz a incidência de pneumonia hospitalar quando 

utilizado como enxaguatório bucal em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca 

(DERISO et al., 1996). Além disso, a sulfadiazina age sinergicamente com a 

clorexidina (QUESNEL et al., 1978) e, ambos são utilizados no tratamento de 

queimaduras (GEORGE et al., 1997) e em revestimentos de cateteres venosos 

centrais (DAROUICHE et al., 2009).  

Berra et al., 2004, realizaram um estudo randomizado e controlado, in vivo, 

em ovelhas que estavam sob VM por 24h, utilizando um material de poliuretano 

revestido com clorexidina e TTs com sulfadiazina de prata para redução ou 

eliminação da colonização bacteriana. O grupo controle foi composto por oito 

ovelhas entubadas com TTs não revestidos sob VM por 24h, outrora o grupo 

experimental consistiu de oito ovelhas entubadas com tubos revestidos internamente 

com sulfadiazina de prata e clorexidina sob VM por 24h. Os achados mostraram que 

ambos os grupos tiveram colonização multibacteriana (média do controle = 1,0 x 106 

e a média do experimental = 2,8 x 106), não havendo diferença estatística 

significativa entre os grupos (p=0,21). Após 8h de VM, o tubo do grupo experimental 

não foi colonizado (p<0,001), o mesmo ocorrendo após 16h de VM (p<0,001). Na 

visualização por microscopia eletrônica de varredura (MEV) os TTs do grupo 

controle continham muco com agregados bacterianos ou isolados, com células 

epiteliais e polimorfonucleares. No grupo experimental havia células epiteliais e 

polimorfonucleares e bactérias isoladas apenas na ponta de três TTs (p= 0,026) e 

agregados bacterianos em apenas um TT (p=0,01). Nas seções médias dos TETs e 

áreas adjacentes ao conector do tubo, observaram-se apenas muco sem bactérias 

ou células epiteliais (BERRA et al., 2004a). 
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Em unidades de cuidados críticos, amostras de TTs de pacientes entubados 

até 24h foram coletadas e analisadas em até 12h de extubação. Assim, cortou-se 

5cm da parte distal do tubo e transferiu-se para 10 ml de 0,9% de NaCl. Quando 

formado o biofilme no tubo, removeram-se as células planctônicas por ciclos 

repetidos (três vezes) por vórtex e sonicação. Para a coleta e extração de DNA, 

utilizou-se imediatamente 1 ml das suspensões de células. No total, analisaram-se 

55 biofilmes em tubos traqueais de 51 pacientes ventilados por meio da técnica de 

cultura dependente. Para identificação de levedura utilizou-se o meio cromogênico 

CHROMAgar (C. albicans produziu colônias verdes). Assim, 65 isolados 

apresentaram morfologia leveduriforme, sendo 60 identificados como C. albicans (10 

TTs) e, apenas 5 isolados de Candida spp. (5 TTs) e posto que C. albicans foi 

recuperado em tubos traqueais com biofilme. (VANDECANDELAERE et al., 2012). 

Destaca-se que estudos anteriores vincularam suas análises na cultura das 

células planctônicas de pacientes entubados com a visualização do biofilme formado 

pela microscopia eletrônica de varredura em função do tempo e localização (ADAIR 

et al., 1999; INGLIS et al., 1989, 1995; SOTTILE et al., 1986; ZUR et al., 2004). 

Cada um destes estudos utilizou técnicas de cultura para determinar os 

microrganismos presentes, porém alguns estudiosos identificaram vieses 

significativos no método da coleta (AMANN et al., 1995; EDWARDS, 2000; PACE, 

1997). 

Outro aspecto deve-se a resistência aos antifúngicos que é uma 

característica chave na formação de biofilme por Candida spp. (AL-FATTANI; 

DOUGLAS, 2004; 2006; RAMAGE et al., 2002; PERUMAL et al., 2007). A 

terapêutica para infecções bucais são, em geral, os azólicos como o fluconazol e 

itraconazol e, a resistência a estes antifúngicos é prevalente a Candida não albicans, 

principalmente C. glabrata (CROSS et al., 2004). Os mecanismos de resistência 

induzidas pelos azólicos são descritos por meio da elevada expressão de mRNA dos 

genes envolvidos na via de biossíntese de ergosterol ou pelo efluxo das multidrogas 

(WHITE, 1997). 

Ramage et al. (2011) analisou, in vitro, os perfis de susceptibilidade 

antifúngica de isolados planctônicos e sésseis de C. albicans advindos de pacientes 
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com candidíase bucal submetidos a uma terapêutica à base de fluconazol, 

voriconazol; itraconazol; caspofungina, anfotericina B e nistatina, bem como o perfil 

de sensibilidade dos antissépticos bucais (Listerine®, Colgate Peroxyl®, Corsodyl® 

e Oraldene®). Isolados (n=34) de C. albicans clínicos e padrão (ATCC 90028). Para 

a formação de biofilme, inóculos padronizados de 34 C. albicans foram pipetados em 

poços de placas de microtitulação de 96 poços e incubados a 37°C por 48h. Após a 

formação do biofilme, o meio foi aspirado e as células não aderentes foram 

removidas por lavagem (três vezes) com solução salina estéril de tampão fosfato 

(PBS). Após esta etapa, os enxaguatórios bucais foram adicionados diretamente a 

cada isolado, incluindo o controle nas placas de 96 poços. Os biofilmes com 

antissépticos foram tratados à temperatura ambiente de acordo com o tempo 

recomendado de enxague (30-60s). Após o tratamento definido, os antissépticos 

foram substituídos com solução de neutralização (1% de tampão fosfato, 0,1% de L - 

histidina, 0,5% de tiossulfato de sódio, 0,3 de lecitina de soja refinado e 10% de 

Tween-80) por 5 minutos. Os biofilmes foram então, lavados com PBS estéril, antes 

da quantificação da atividade metabólica do biofilme. O teste destes isolados foi 

realizado em triplicata. 

Assim, os achados de Ramage et al. (2011) demonstraram que a 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) do Corsodyl foi o mais eficaz (0,15 a 3%) para 

as células planctônicas, seguido pelo Colgate Peroxyl (0,6 a 3,27%), Oraldene (0,6-

6,75%), e Listerine (6,75 a 25%). A avaliação da atividade antibiofilme dos quatro 

antissépticos bucais ocorreu por meio do tempo recomendado pelos fabricantes. 

Assim, o Corsodyl, Listerine e Oraldene foram os mais eficazes, com redução de 

75% a 80% do biofilme formado por C. albicans. Estes três antissépticos foram 

estatisticamente mais significativos que o Colgate Peroxyl (p< 0,001), que reduziu 

apenas 40% do biofilme formado. 

Sabe-se que em poucas horas após a intubação traqueal, o lúmen de tubo 

endotraqueal (TET) é colonizado por microrganismos e, isto favorece a deposição de 

material biológico (biofilme) que constitui um meio favorável para a adesão de 

microrganismos (SINGH et al., 2002). Uma vez formado o biofilme, agregados 

microbianos podem ser retirados do trato respiratório inferior por meio da aspiração, 
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broncoscopia ou simplesmente pela gravidade, favorecida pelas forças de 

cisalhamento do fluxo de ar inspiratório (BASSI et al, 2008). 

Ressalta-se ainda que microrganismos presentes na superfície do TET estão 

associados a infecções respiratórias e, dentre elas 70% são de PAV com culturas de 

identificação microbiana idênticas tanto no biofilme formado em TET como em 

secreção traqueal (ADAIR et al., 1999). 

Neste sentido, tubos endotraqueais revestidos com antimicrobianos ou 

antissépticos limita a aderência microbiana e, em alguns casos remove-os do 

substrato, destruindo-os (HARTMANN et al., 1999). No lúmen ou na parte externa do 

TET aplica-se o revestimento, no entanto ele deve conter as seguintes 

características ideais: 

 Efetivo, atividade antimicrobiana de amplo espectro; 

 Prevenção de aderência de “debris” no revestimento, pois pode 

causar resistência nas vias aéreas e um fator protetor aos microrganismos; 

 Ação antimicrobiana penetrante, ou seja, matar em toda a 

extensão do lúmen em que as secreções são depositadas ou acumuladas; 

 Segurança, conforme recomendações do FDA; 

 Atividade a longo prazo. 

Diferentes revestimentos foram testados in vitro e em modelos animais 

(BALAZS et al., 2004; BERRA et al., 2004a), porém apenas dois TETs revestidos 

com antimicrobianos utilizaram-se em ensaios clínicos (BERRA et al., 2008; KOLLEF 

et al., 2008). 

Berra et al. (2008) realizaram ensaios clínicos (fase I e II) para testar a 

segurança e eficácia da sulfadiazina de prata revestida em poliuretano de TET em 

pacientes com cirurgia cardíaca (BERRA et al., 2008). A sulfadiazina de prata 

dissocia-se, quando exposta à superfície do microrganismo. O íon Ag+ penetra na 

parede celular e lesiona o DNA impedindo, assim a sua reprodução, enquanto a 

sulfadiazina interfere no metabolismo do ácido fólico, matando-o. Neste estudo, os 

TETs sem revestimento foram colonizados com Pseudomonas aeruginosa (104 a 

106UFC/ml), com 24 a 36h após intubação e os resultados fotomicrográficos 
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evidenciaram adesão bacteriana e formação de microcolônias em 24h. Entretanto, 

nos TETS revestidos não houve formação de biofilme bacteriano, bem como 

secreções, com uma taxa de colonização reduzida nas vias aéreas distais. 

Um estudo multicêntrico, randomizado, com 1.500 pacientes entubados por 

24h ou mais, avaliou o efeito do tubo endotraqueal, comercialmente disponível, 

revestido com íons de prata dispersos no polímero. Os TETs revestidos reduziu a 

incidência de PAV com 10 dias de intubação (redução do risco relativo de 47%, 

p=0,005) e, em qualquer momento do estudo (redução do risco relativo de 36 %, 

p=0,03). No entanto, quando associava o TET revestido com a duração da 

ventilação mecânica, dias de internação, incidência de falência de órgãos e 

sobrevivência, nenhuma relevância foi encontrada (KOLLEF et al., 2008). Ademais, 

pesquisadores avaliam que houve vieses metodológicos, como a randomização, que 

pode ter contribuído para esta pequena diferença no número de PAV, com 

significância estatística (COPPADORO et al., 2011). 

Diante deste contexto, vários protótipos de TETs modificados têm sido 

confeccionados com o intuito de remover secreções e prevenir lesões glóticas 

(BERRA et al., 2004b). Há dispositivo de sucção traqueal inserido na parede do tubo 

(Muco Slurper ou Muco Shaver) ou aqueles baseados sem nenhuma vedação por 

pressão (discos de poliuretano em forma de anel, anexados apenas na área da glote 

permite a vedação mecânica adequada das vias respiratórias, sem a necessidade 

de um cuff (BERRA et al., 2006; KOLOBOW et al., 2006; LI BASSI et al., 2007; 

REALI-FORSTER et al., 1996). 
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5.3. Análise do biofilme de C. glabrata em tubos traqueais estéreis 

revestidos por antissépticos bucais e óleo de melaleuca por meio da 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Candida spp. apresenta crescimento sob duas formas: planctônica e biofilme. 

Esta, por sua vez confere a levedura condições de sobrevivência em condições 

adversas e resistência antimicrobiana em relação aos homólogos de células 

planctônicas. Para a formação do biofilme é necessário, inicialmente, uma aderência 

do microrganismo a uma superfície biótica ou abiótica para formar colônias discretas 

e organizar células, e, em seguida secretar uma matriz de polissacarídeo 

extracelular (PES) e maturar em uma estrutura tridimensional disposta 

espacialmente e, assim disseminar a progênie do biofilme.  

A formação do biofilme sobre uma superfície é observada a partir do 

crescimento de ensaios cinéticos e visualizações microscópicas ao longo de um 

tempo. Portanto, a avaliação da cinética de crescimento é fundamental para a 

compreensão da natureza e as propriedades de biofilmes como a sua resistência 

antimicrobiana. Várias técnicas têm sido utilizadas para elucidar a cinética do 

crescimento dos biofilmes de Candida, tanto por visualização microscópica direta 

como ensaios indiretos. 

Acresce-se que ao longo da história têm surgido descrições diferentes de 

estrutura dos biofilmes. O aparecimento de novas tecnologias, incluindo a 

microscopia Confocal (CLSM – Confocal Laser Scanning Microscopy), a microscopia 

de contraste diferencial (DIC- Differential Interference Contrast), microeléctrodos: 

 estrutura tradicional do biofilme (NYVAD; FEJERSKOV, 1997); 

 modelo homogêneo em mosaico 

 forma em cogumelo ou tulipa (DE BEER et al., 1994; STOODLEY 

et al., 2002). 

C. glabrata confere uma vantagem ecológica surpreendente na formação de 

biofilme, pois possui mecanismos de defesa contra a explosão oxidativa e 

fagolisossoma do hospedeiro, resistência à terapêutica antifúngica e boa 

adaptabilidade ao meio quando compete com outros microrganismos (SILVA, 2011). 
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A formação de biofilme por esta levedura, além de ser um fator chave para a 

sobrevivência destas espécies é, também adaptada a colonizar tecidos e 

dispositivos médicos. Comparado com as outras espécies, esta levedura apresenta 

a menor atividade metabólica de biofilme, apesar de ter o maior número de células 

cultiváveis. 

Do mesmo modo, as células planctônicas do biofilme são em menores 

quantidades que as outras espécies (RODRIGUES et al, 2014; SILVA et al., 2011). 

Em síntese, a formação de biofilme por C. glabrata tem o total de biomassa menor e 

seus isolados mostram-se semelhança nesta formação, em oposição a C. 

parapsilosis e C. tropicalis. Os biofilmes formados por esla levedura exibem, em 

predomínio, uma estrutura de múltiplas camadas de blastoconídios intimamente 

compactados ou constituídos por aglomerados de células e, com a ausência total de 

pseudo-hifas corroborando a nossos achados microscópicos (Figura 18-21). 

Notavelmente, as matrizes de biofilme de C. glabrata têm quantidades relativas de 

proteínas e carboidratos (em alguns casos, cinco vezes mais elevado) em 

comparação a outras espécies não-albicans (JAYATILAKE et al. 2006; SILVA et al., 

2011; 2012). 

A imagem de análise do biofilme, por meio da microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), oferece vantagens como a alta resolução e grande profundidade 

de campo permitindo, assim uma descrição detalhada da topografia e estrutura dos 

biofilmes formados (BALDASSO et al., 2012; INGLIS, 1989, INGLIS et al., 1995; 

SCHAUDINN et al, 2007). 

Neste sentido, De Souza et al. (2014) avaliaram 30 fragmentos de tubos 

endotraqueais (superfícies internas e externas), utilizados em pacientes sob 

ventilação mecânica em unidades de terapia intensiva. Ressalta-se que um TET 

esterilizado foi usado como controle negativo. Posto isto, todas as moléculas e 

microrganismos foram identificados morfologicamente e estruturas da matriz de 

exopolissacarídeo (EPS) foram observadas e classificadas como descrito por Donlan 

e Costerton (2002) e Schaudinn et al. (2007). Os resultados revelaram que o tubo 

estéril (controle) apresentou irregularidades nas superfícies internas e externas que 

são características próprias do material, o qual pode favorecer o desenvolvimento de 
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biofilme. Este achado corrobora ao nosso estudo, pois o nosso fragmento de tubo 

traqueal estéril, após o corte de 1cm, revelou duas camadas (interna e externa) de 

materiais de superfície irregular semelhante à estrutura de um “biofilme”. 

Ainda, no estudo de De Souza et al. (2014), todas as amostras (112 

fotomicrografias) apresentaram biofilme e presença de matriz EPS, compactada e 

fragmentada, nas superfícies internas e externas dos tubos endotraqueais, 

respectivamente. Assim, as superfícies internas mostraram menor atrito mecânico 

que a externa porque esta entra em contato direto com a traquéia do paciente. 

Observou-se que o biofilme sobre as superfícies distais (interna e externa) dos TETs 

tinham estruturas diversificadas em termos de características morfológicas da 

microbiota bucal e elementos como a fibrina, eritrócitos e leucócitos. Além disso, 

uma estrutura semelhante a um "favo de mel" sobre as superfícies externas e 

internas. Os autores concluem que a presença do TET permite a colonização 

microbiana contribuindo, sobretudo para o desenvolvimento de biofilme e a 

ocorrência de pneumonia. 

Em relação aos antissépticos, Jandourek et al. (1998), em seus achados 

clínicos sobre Candida spp., apontaram uma eficácia do óleo de melaleuca no 

tratamento da candidíase oral. Hammer et al. (2004) investigou os mecanismos de 

ação deste óleo contra a Candida spp. padrão, sendo uma delas a C. glabrata e, 

constaram que esta substância e seus componentes aumentaram a permeabilidade 

celular, fluidez da membrana e inibiram a acidificação do meio. Os autores 

concluíram que o óleo de melaleuca e seus componentes parecem afetar a 

integridade da membrana por meio de outros agentes ativos lipofílicos como os 

terpenos timol e geraniol. No entanto, há várias inconsistências neste estudo, a 

exemplo tem-se que o 1,8- cineol e terpinoleno causaram grandes alterações na 

fluidez da membrana, mas não aumentaram a permeabilidade quando na coloração 

do azul de metileno. Por outro lado, a 0,25% de 4-ol-terpinol houve um aumento 

considerável na permeabilidade com o azul de metileno, porém um acréscimo 

razoável na fluidez da membrana. Estas discrepâncias são ainda incompreendidas, 

todavia os achados deste estudo sugerem que os diferentes componentes do óleo 

de melaleuca diferem no modo de ação contra a Candida spp. e, também nos 

mecanismos de ação antifúngica. 
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Há de se considerar que os terpenos induzem alterações na permeabilidade 

celular por meio da sua inserção entre as cadeias de acilo que constituem as 

camadas duplas de lípidios da membrana rompendo, assim a barreira lipídica e 

alterando as propriedades e funções celulares (SIKKEMA et al., 1995). Esta teoria é 

apoiada por outros estudiosos que demonstraram alterações na permeabilidade e 

fluidez da membrana após o tratamento com terpenos (BARD et al., 1988; URIBE et 

al., 1985). Acresce-se que os componentes deste óleo também induzem alterações 

na fluidez em graus variados, dependendo da posição de cada terpeno na bicamada 

lipídica da membrana. Esta posição representa a hidrofobicidade do composto; no 

entanto não se evidenciou correlação entre as alterações na fluidez e a solubilidade 

em água ou a partição do coeficiente octanol-água de cada composto (HAMER et 

al., 2004). 

Adiciona-se que ao investigar se os derivados terpênicos reduzem a formação 

de biofilme, in vitro, de quatro isolados clínicos bucais de C. albicans, incluindo uma 

padrão de C. glabrata (IHEM 9556), Dalleau et al. (2008) observou atividade 

antifúngica nos terpenos testados (CIM entre 0,01% e 2%, exceto o farnesol e o 1,8-

cineol (CIM ≥ 8%)). Os achados mostraram, também que o timol, geraniol e 

carvacrol possuem forte atividade sobre Candida spp. corroborando, assim a outros 

autores (CHAMI et al., 2004; BARD et al., 1988). Braga e colaboradores (2008) 

demonstraram, por meio da microscopia eletrônica que o timol age nas células 

planctônicas de C. albicans e os terpenos alteram a permeabilidade celular 

penetrando entre as cadeias de acilo que compõem as bicamadas lipídicas da 

membrana. Em relação a atividade antibiofilme, o carvacrol, geraniol e timol inibiram 

mais de 80% do biofilme contra a C. albicans (ATCC 3153) a uma concentração de 

0,06% e, também aos outros isolados clínicos. Em relação a C. glabrata, os 

resultados demonstraram que o carvacrol inibiu mais de 75% do biofilme formado a 

uma concentração de 0,125%. Neste caso, o efeito de geraniol e timol em C. 

glabrata tem relação com o tempo de formação do biofilme. O geraniol e timol 

(0,06% e 0,125%) inibiu 75% com os biofilmes formando com menos de 5 dias e 

44% quando tratados com 5 dias ou mais. Em suma, estes achados apontaram, in 

vitro, uma atividade antibiofilme de três terpenos, porém o carvacrol foi 

especialmente interessante porque inibiu o biofilme de Candida independentemente 

das espécies testadas e o estado de maturação do biofilme. Há de se considerar 
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neste estudo que a Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi realizada com 10 

derivados terpênicos sendo, estes os principais componentes do óleo de melaleuca 

como: carvacrol; 1,8-cineol, citral, eugenol, farnesol, geraniol, linalol, mentol; α-

terpineno e timol. 
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De acordo com os resultados obtidos no estudo, ora apresentados, conclui-se 

que: 

O Listerine apresentou o pior resultado de DIMax (1/4) sobre a Candida spp., 

clínicas e padrão, enquanto que para o óleo de melaleuca foi de 1/16; Colgate Plax® 

Tea Fresh (1/64) e Periogard (1/128). Por outro lado, apesar da DIMax do 

Periogard® ter sido maior, o Colgate Plax® Tea Fresh em termos gerais, evidenciou 

melhores resultados de atividade antifúngica (1/64 a 1/4096). 

Com relação à quantificação de Candida glabrata por meio do número de 

unidades formadoras de colônia por tubo traqueal (UFC/TT) revestidos ou não com 

antissépticos bucais e óleo de melaleuca, observou-se crescimento nos fragmentos, 

com exceção daqueles revestidos com Colgate Plax® Tea Fresh. Acresce-se que na 

cepa 33 observou-se crescimento fúngico no tubo. 

Pela análise por MEV, observou-se a formação de biofilme repleto de células 

leveduriformes agrupadas e isoladas em TTs revestidos com Listerine, no entanto 

aquele revestido com Colgate Plax® Tea Fresh não houve presença de biofilme, 

exceto na cepa 33. 
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Anexo I –  

Quadro 7. Quadro de probabilidade de DIMax associadas com os diferentes 

antissépticos e óleo de melaleuca e C. albicans e C. glabrata. 

 

fração albicans L glabrata L albicans Me glabrata Me albicans Pg glabrata Pg albicans Px glabrata Px

1/4 0,0554 0,3420 0,0002 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1/8 0,6693 0,6169 0,0071 0,0153 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1/16 0,2540 0,0387 0,1068 0,2026 0,0005 0,0004 0,0001 0,0000

1/32 0,0193 0,0022 0,4780 0,5406 0,0049 0,0039 0,0007 0,0001

1/64 0,0016 0,0002 0,3174 0,1972 0,0309 0,0245 0,0042 0,0008

1/128 0,0002 0,0000 0,0770 0,0376 0,1770 0,1468 0,0295 0,0060

1/256 0,0000 0,0000 0,0112 0,0052 0,3891 0,3678 0,1319 0,0310

1/512 0,0000 0,0000 0,0021 0,0009 0,2983 0,3335 0,3779 0,1532

1/1024 0,0000 0,0000 0,0003 0,0002 0,0811 0,1000 0,3319 0,3922

1/2048 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0173 0,0218 0,1161 0,3787

1/4096 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0013 0,0077 0,0379

Legenda: L: Listerine®; Me: óleo de melaleuca; Pg: Periogard®; Px: Colgate Plax® Tea Fresh. 

 

Anexo II –  

Quadro 8. Quadro de probabilidade acumulada de DIMax associadas com os 

diferentes antissépticos e óleo de melaleuca e C. albicans e C. glabrata. 

 

DIMax albicans L glabrata L albicans Me glabrata Me albicans Pg glabrata Pg albicans Px glabrata Px

1/4 0,0554 0,3420 0,0002 0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1/8 0,7247 0,9589 0,0073 0,0157 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1/16 0,9787 0,9976 0,1141 0,2183 0,0005 0,0004 0,0001 0,0000

1/32 0,9980 0,9998 0,5921 0,7589 0,0054 0,0043 0,0008 0,0001

1/64 0,9996 1,0000 0,9095 0,9561 0,0363 0,0288 0,0050 0,0009

1/128 0,9998 1,0000 0,9865 0,9937 0,2133 0,1756 0,0345 0,0069

1/256 1,0000 1,0000 0,9977 0,9989 0,6024 0,5434 0,1664 0,0379

1/512 1,0000 1,0000 0,9998 0,9998 0,9007 0,8769 0,5443 0,1911

1/1024 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9818 0,9769 0,8762 0,5833

1/2048 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9991 0,9987 0,9923 0,9620

1/4096 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Legenda: L: Listerine®; Me: óleo de melaleuca; Pg: Periogard®; Px: Colgate Plax® Tea Fresh. 

 

 


