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RESUMO 

 

 

Leitão NS. Análise clínica e citológica do efeito do gel de própolis no tratamento da 
estomatite protética em pessoas idosas: Ensaio clínico randomizado controlado 
simples cego [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2012. Versão Original  
 

 

A Estomatite Protética (EP) é um processo inflamatório crônico da mucosa bucal 

associada à utilização de prótese total (PT). A prevalência da EP no Brasil 

corresponde a 58% dos usuários de PT, sendo mais acentuada no gênero feminino. 

A etiologia pode estar associada ao fumo, doenças sistêmicas, defesa imune, alergia 

ao monômero residual da prótese, trauma, hipossalivação, falta de higiene bucal 

e/ou da prótese, infecção por bactérias e fungos, especialmente Candida sp. Dessa 

forma, o tratamento da EP implica na higienização, remoção e adequação de 

adaptação das próteses, bem como, na utilização de medicação antifúngica tópica 

ou sistêmica. Apesar da disponibilidade de uma variedade de antifúngicos para o 

tratamento da EP, nota-se a crescente resistência dos fungos às drogas disponíveis. 

O uso do gel de própolis é de grande relevância, uma vez que a própolis possui 

várias atividades biológicas, a saber: antiinflamatória, antibacteriana, antifúngica e 

imunomoduladora. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia do gel de própolis 

comparativamente a suspensão de nistatina no tratamento da EP, por meio de 

análise clínica e citológica. O estudo consistiu em um ensaio clínico randomizado 

controlado simples cego. Os pacientes responderam a questionários, para avaliar a 

função cognitiva e os dados demográficos, incluindo queixas, fumo, idade da 

prótese, hábitos de uso e de higiene para com a prótese; as mucosas foram 

diagnosticadas quanto ao tipo de EP e submetidas a exames de citologia esfoliativa 

da mucosa do palato e da superfície interna da PT, nos dias 0, 5, 7 e 14. Os 

pacientes receberam, aleatoriamente, suspensão de nistatina 100.000 UI e gel de 

própolis, de acordo com o sorteio. Trinta pessoas idosas com EP, atendidas no 

Programa Envelhecer Sorrindo do Departamento de Prótese da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo, com idade média (± DP) de 75±6,7, na 

sua maioria mulheres (86,7%) cumpriram o protocolo do estudo. A idade média das 

PT maxilares foi dez anos. Vinte e cinco (83,3%) pacientes não removeram suas 



 

próteses durante o dia e tinham o hábito de dormir com as mesmas. Quanto aos 

hábitos de higiene para com a prótese, 86,7% dos pacientes limpavam suas 

próteses com escova e pasta de dente, enquanto 60% não imergiam a prótese em 

solução química. A frequência de higiene da prótese era de duas a três vezes ao 

dia. Clinicamente, a nistatina demonstrou melhor efeito clínico que o gel de própolis 

nos quatro momentos de análise. A citologia esfoliativa demonstrou que a nistatina 

diminuiu a quantidade de fungo na superfície interna da PT maxilar (p<0,001), 

enquanto o gel de própolis diminuiu a quantidade de bactérias na mucosa palatina 

(p=0,001) e na superfície interna da PT maxilar (p<0,001) nos quatro momentos do 

estudo. Foi possível notar que a nistatina reduziu significativamente a quantidade de 

fungos do esfregaço da mucosa palatina e da superfície interna da PT maxilar 

quando comparada ao gel de própolis. Diante dos resultados encontrados foi 

possível concluir que, para esta amostra, o gel de própolis não apresentou eficácia 

clínica e citológica no tratamento da EP.    

 

 

Palavras-chave: Estomatite protética. Prótese total. Própolis. Ensaio clínico. 

Odontogeriatria.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Leitão NS. Analysis of clinical and cytological effects of propolis gel for the treatment 
of denture stomatitis in the elderly: a randomized clinical trial controlled single blind 
[dissertation]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo; 
2012. Versão Original 

 

 

Denture Stomatitis (DS) is a chronic inflammatory process of the oral mucosa, 

associated with the use of full denture (FD). The incidence of DS corresponds to 58% 

of FD users, more noticeable in the female gender. The etiology may be related to 

smoking, systemic diseases, immune defense, residual monomer allergy, trauma, 

hypo salivation, poor oral hygiene and/or prosthesis infection by bacteria and fungi, 

especially Candida sp. As a result, treatment of DS implies the cleaning, removal and 

correction of the prosthesis, as well as the use of topical or systemic antifungal 

medication. Regardless the convenience of a great assortment of antifungal agents 

for the treatment of DS, there is an increasing resistance to the existing fungal drugs. 

The use of propolis gel is of great implication, since propolis has multiple biological 

activities: anti-inflammatory, antibacterial, antifungal and immunomodulatory. The aim 

of this study was to evaluate the efficiency of the propolis gel in comparison to the 

nystatin suspension when treating the DS through clinical and cytological analysis. 

The study consisted of a randomized controlled single-blind. Patients completed 

questionnaires to assess cognitive function and demographic data, including 

complaints, smoking, age of denture, usage habits and hygiene within the prosthesis; 

were diagnosed as the type of DS and submitted to exfoliative cytology mucosa of 

the palate and the inner surface of FD on days 0, 5, 7 and 14. Patients randomly 

received nystatin suspension 100.000 IU and propolis gel according to the draw. 

Thirty elderly with FD were treated at Envelhecer Sorrindo Program at Prosthodontics 

of Department, Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, with an 

average age (±SD) of 75±6.7, mostly women (86.7%) according to the study protocol. 

The average age of FD jaw was ten years. Twenty-five (83.3%) patients had their 

prosthesis on during the whole day and would even sleep with them. Regarding the 

hygiene habits related to of the prosthesis, 86.7% cleaned their dentures with 

toothbrush and toothpaste while 60% did not immerse their prosthesis in any 



 

chemical solution. The frequency of prosthesis hygiene was two to three times per 

day. Clinically nystatin showed better clinical effect than the propolis gel in the four 

stages. The cytology demonstrated that nystatin decreases the amount of fungus on 

the inner surface of the FD jaw (p<0.001), while propolis gel decreased the amount of 

bacteria over the palatine mucosa (p=0.001) as well as the at inner surface of the FD 

jaw (p<0.001) in the four stages of the study. The nystatin significantly reduced the 

amount of fungus and smear palatine mucosa from the inner surface of the FD jaw 

when compared to the propolis gel. It was possible to conclude that the propolis gel 

showed no clinical and cytological effectiveness in treating DS according to this 

sample. 

 

 

Keywords: Denture stomatitis. Full denture. Propolis. Clinical trial. Geriatric Dentistry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Cada vez mais os cuidados voltados para a manutenção da saúde, inclusive 

àquela relacionada com a saúde bucal de pessoas da terceira idade, sofrem 

alterações associadas a diferentes condições. Estas modificações incluem o uso de 

tabaco e álcool, perda de dentes, iatrogenia provocada pelo uso de próteses 

confeccionadas desrespeitando princípios biológicos, além de problemas sistêmicos, 

comuns a esta população. O próprio processo de envelhecimento pode favorecer a 

instalação de lesões com consequentes alterações nos tecidos bucais (1).  

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, um grande número de idosos 

são desdentados, necessitando por esse motivo de próteses totais (PTs). Segundo 

dados do projeto governamental “Brasil Sorridente”, que avaliou a perda dentária a 

partir da necessidade do uso de próteses em pacientes na faixa etária de 65 e 74 

anos, 92,7% da população necessita de algum tipo de prótese dentária (2).  

As lesões da mucosa relacionadas ao uso de prótese total (PT) podem ser 

atribuídas a reações agudas ou crônicas, associadas à presença de biofilme aderido 

à base da prótese, ou ainda, surgirem como consequência de danos decorrentes de 

desgaste e contornos inadequados das próteses. A estomatite protética (EP) 

consiste em um processo inflamatório crônico da mucosa bucal, associada ao uso 

de prótese, sendo um problema prevalente em idosos usuários de próteses 

removíveis (3). Acomete cerca de 58% dos usuários de PT maxilar no Brasil (1) e 

caracteriza-se, na maioria das vezes, pela falta de sintomatologia. Sua etiologia é 

multifatorial (4, 5) e está associada a diferentes espécies de Candida (6), o que pode 

torná-la uma doença bucal debilitante, visto que a contínua ingestão ou aspiração de 

microrganismos do biofilme da prótese expõe os pacientes, especialmente aqueles 

imunocomprometidos ou idosos, a infecções (7).  

O tratamento da EP consiste na combinação de antifúngico tópico ou 

sistêmico, orientação do paciente quanto à higienização da prótese e verificação da 

necessidade da substituição da mesma. Os antifúngicos mais usados são nistatina, 

anfotericina B, miconazol e fluconazol (8). 

Apesar da disponibilidade de uma variedade de antifúngicos para o 

tratamento da EP, a pouca eficácia da terapia é observada com frequência, devido à 

alta recorrência da infecção e resistência dos microrganismos a determinados 
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agentes antimicrobianos. Sendo assim, o desenvolvimento de novas terapias para o 

tratamento local de infecções bucais, bem como da EP, é de grande relevância (9). 

Nas últimas décadas, tem sido observado um crescente uso de produtos 

naturais para prevenção de doenças bucais. Tal fato é de especial valia no Brasil, 

onde a biodiversidade, representada por 25% da flora mundial, favorece a 

fitoterapia. Dentre os produtos naturais recentemente estudados, a própolis vem se 

destacando por apresentar propriedades farmacológicas de interesse médico-

odontológico, que sugerem sua possível utilização no tratamento local da EP (10). 

A própolis é uma substância resinosa coletada pelas abelhas a partir de 

brotos e exsudatos de plantas, sendo esta empregada na construção e reparo da 

colmeia (10). Sua composição química inclui flavonóides, ácidos aromáticos, 

ésteres, aldeídos, cetonas, terpenóides, fenilpropanóides, esteroides, aminoácidos, 

polissacarídeos, hidrocarbonetos, ácidos graxos dentre outros compostos em 

pequenas quantidades (11, 12).  

De todos esses grupos de compostos, certamente o que vem chamando 

atenção dos pesquisadores é o grupo dos flavonóides, aos quais são atribuídas as 

propriedades farmacológicas (13). Tais propriedades envolvem o potencial 

antibacteriano (14, 15), antifúngico (16, 17), antiprotozoário (18), antiviral (19), 

antitumoral (20), imunomodulação (21), anti-inflamatório (22) dentre as muitas 

propriedades terapêuticas (23).   

Diante de diversas atividades farmacológicas da própolis, sugere-se o seu 

uso no tratamento local da EP, como evidenciam os estudos Ota et al. (16) que 

observaram uma diminuição no número de Candida albicans, Candida tropicalis, 

Candida krusei e Candida guilliermondii na saliva dos pacientes usuários de PT que 

fizeram uso de extrato de própolis hidroalcoólico. E os de Santos et al. (24, 25) que 

mostraram a inibição da colonização de Candida sp. em pacientes portadores de PT 

com EP, bem como a eficácia clínica do gel de própolis em pacientes com EP, 

quando comparados com o Daktarin® (miconazol gel).  

Tendo-se em vista as dificuldades e os vários fatores que interferem no 

tratamento da EP com agentes antifúngicos, faz-se necessário lançar-se mão de 

outras alternativas que possam ser mais eficazes no tratamento desta infecção, 

levando-se em consideração os efeitos colaterais para o paciente. Diante do 

exposto, este trabalho se propôs avaliar o efeito do gel de própolis no tratamento da 

EP em pessoas idosas usuárias de PT maxilar e comparar os resultados com a 
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suspensão de nistatina 100.000 UI. Para a avaliação foram utilizados critérios 

clínicos, assim como, exames citológicos, em quatro momentos distintos.     
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 ESTOMATITE PROTÉTICA 

 

 

2.1.1 Nomenclatura, Definição e Classificação 

 

 

A EP é entendida na literatura como um processo inflamatório da mucosa 

bucal, associado à utilização de próteses removíveis (8). Também pode ser referida 

como candidíase eritematosa (26), ferimento por dentadura (26-28), estomatite por 

prótese associada a Candida sp. (29), estomatite induzida por prótese (7), 

candidíase oral associada ao uso de prótese (7), candidíase atrófica crônica (28, 

30), entre outras denominações.  

A EP, segundo Newton (31), pode ser descrita de acordo com a aparência 

clínica, distribuição e extensão da inflamação da mucosa do palato, podendo ser 

classificada em três tipos: I, II e III. O tipo I refere-se a pontos hiperêmicos 

localizados; o tipo II, ao eritema difuso nas áreas da mucosa palatal; e o tipo III 

caracteriza-se por uma reação hiperplásica, às vezes associada a áreas atróficas, 

sendo denominada de hiperplasia papilar.  

Dentre as classificações derivadas da classificação de Newton encontram-se 

aquelas propostas por Budtz-Jorgensen e Bertram (32) além de Bergendal e 

Isacsson (33). Budtz-Jorgensen e Bertram (32) adequaram a terminologia 

denominando a EP tipo I como, inflamação localizada simples; a tipo II, como 

inflamação generalizada simples, e a tipo III, como inflamação granular. Bergendal e 

Isacsson (33) incluíram variações, como difusa e papilar para a EP atrófica e para a 

hiperplásica, respectivamente.  

Barbeau et al. (6) modificaram a classificação de Newton levando em 

consideração a extensão da inflamação. As modificações consistiram na criação de 

subclasses para as EP dos tipos II e III: subclasse A, quando a inflamação 

acometesse um ou dois quadrantes do palato; ou subclasse B, se a inflamação 

estivesse presente em mais de dois quadrantes do palato. Sendo assim, a 
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classificação de Newton determinaria o tipo de EP, enquanto as subclasses estariam 

relacionadas à extensão do processo inflamatório.  

A classificação de Newton tem sido amplamente utilizada nos estudos sobre 

EP. No entanto, esta classificação tende a gerar conflitos quando pesquisadores 

tentam estabelecer alguma relação entre o tipo de EP com os achados 

microbiológicos (8). 

 

 

2.1.2 Prevalência 

 

 

Estudos referentes à prevalência da EP permitem que se chegue a 

conclusões diversas, em função das variações de metodologia, aos diferentes 

métodos diagnósticos e também da amostra. Arendorf e Walker (8) relataram que a 

prevalência de EP varia num espectro de 11% a 67%, dependendo da população 

estudada.  

Shulman et al. (34) pesquisaram uma amostra representativa de uma 

população dos Estados Unidos da América, durante a III Avaliação Nacional de 

Saúde e Nutrição (III NHANES). O estudo incluiu 33.994 indivíduos, dos quais 

17.235 foram submetidos a exame odontológico, sendo que 3.450 eram usuários de 

algum tipo de prótese removível. A prevalência da EP entre esses usuários de 

prótese foi de 28%.  

Estudos conduzidos na Eslovênia, Turquia e Espanha relataram a prevalência 

da EP em 14,7%, 19,6% e 18,5%, respectivamente, dos usuários de PT (35-37).  

No Brasil, foram desenvolvidos alguns estudos epidemiológicos. Pires et al. 

(38) demonstraram que a incidência da EP nos usuários de PT, em Piracicaba, São 

Paulo, era de 50,6%. Marchini et al. (39) observaram a ocorrência da EP em 42,4% 

dos usuários de PT atendidos na Universidade de Mogi das Cruzes, no estado de 

São Paulo. Freitas et al. (1) verificaram que 57,2% de idosos, não 

institucionalizados, usuários de PT da zona rural do oeste de Minas Gerais, tinham 

EP. Em um estudo epidemiológico em São Francisco, Sergipe, a EP mostrou-se a 

lesão bucal mais comum em usuários de próteses removíveis (40). Em outra 

pesquisa, realizada com idosos institucionalizados, em Belo Horizonte, foi observada 

a incidência de 15,2% de EP (41).  
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A EP tem demonstrado ser mais comum no gênero feminino (4, 38, 42-46). 

No entanto, existem estudos que demonstram a relação entre o gênero masculino e 

a presença da EP (47-49). Outros estudos, não estabelecem nenhuma relação da 

doença com gênero (6, 50, 51).  

Foi demonstrada uma maior prevalência da EP com o aumento da idade em 

usuários de PT, nos estudos de Baran e Nalçaci (52), Evren et al. (53), da Silva et al. 

(40) além de Mandali et al. (54). Abaci et al. (49) apontaram que a relação entre o 

avanço da idade e a EP deve-se ao fato dos idosos serem os maiores usuários de 

próteses. As limitações impostas pela idade seriam responsáveis pela diminuição 

dos cuidados relacionados com a higiene bucal.  

 

 

2.1.3 Sinais e Sintomas 

 

 

Os sinais e/ou sintomas quando presentes podem aparecer sob a forma de 

vermelhidão e/ou sangramento, inchaço, sensação dolorosa, halitose, sabor 

desagradável e secura na boca (4, 45). No entanto, a EP costuma ser assintomática (8) 

. 

 

 

2.1.4 Diagnóstico 

 

 

Para o diagnóstico da EP deve-se considerar sinais clínicos, como: alteração 

de cor e textura da mucosa, assim como sintomatologia, quando presente. Dentre os 

exames solicitados encontram-se a cultura, citopatológico, histológico ou sorologia 

(55). Segundo Budtz-Jorgensen (56), a cultura e a citologia esfoliativa são as 

ferramentas mais importantes para o diagnóstico da EP.  

A citologia esfoliativa convencional representa um método simples, rápido e 

barato, que consiste na coleta de células epiteliais, através da raspagem da mucosa 

com uma espátula de madeira, metal, ou escova, que será esfregada em uma 

lâmina de vidro para, posteriormente, ser fixada em álcool absoluto, e corada com 

Papanicolaou ou Ácido Periódico de Schiff (PAS) (55).  
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Segundo os estudos de Budtz-Jorgensen et al. (56), assim como de Lemos et 

al. (57) deve-se realizar a citopatologia da lesão bucal e também da prótese, visto 

que os esfregaços de pacientes com EP preparados a partir da superfície de PTs 

maxilares mostraram maior número de células de Candida sp. do que aqueles 

realizados a partir da mucosa palatal. Os esfregaços realizados a partir da mucosa 

do palato, dorso de língua e PT de pacientes acometidos pela EP caracterizam-se, 

em sua maioria, pela presença de células intermediárias, inflamatórias, hifas, 

esporos e bactérias (46, 58-60).  

O teste terapêutico é uma medida diagnóstica amplamente utilizada sempre 

que são relatados sinais e sintomas compatíveis com a EP. Ele consiste na 

prescrição de antifúngicos tópicos e, no caso de haver regressão da lesão após o 

tratamento, que varia de sete a 14 dias, pode-se dizer que a EP esteve associada à 

Candida sp. Outros métodos diagnósticos disponíveis são: a cultura, que apresenta 

como desvantagem a demora do resultado, e o exame histopatológico, que é 

empregado para o diagnóstico de candidíase crônica hiperplásica (61). 

 

 

2.1.5 Etiopatogenia 

 

 

Atualmente, acredita-se que a etiologia da EP seja multifatorial. Os fatores 

predisponentes incluem: xerostomia, hipersensibilidade ao material da prótese (62), 

diabetes e outras desordens endócrinas, alterações imunológicas (28, 32, 63), uso 

prolongado de corticosteroide (28, 64), quimioterapia e radioterapia (28, 63, 65), uso 

de drogas psicotrópicas e hipossalivatórias, assim como deficiência nutricional de 

vitamina B12 (28, 34), ácido fólico (34) e ferro (66). 

Os fatores relacionados à prótese envolvem a falta de retenção, que leva ao 

trauma ou irritação da mucosa bucal, idade da prótese, relação intermaxilar 

inadequada, falta de cuidados com a higiene bucal e/ou com a prótese, infecção 

microbiana patogênica, além do uso contínuo de próteses (28, 34, 67).   

Convém ressaltar, no entanto, que o uso contínuo (45), o hábito de dormir 

com a prótese (32, 48, 59, 63, 66, 68-70), a higiene deficiente (32, 38, 69-72), assim 

como a colonização por Candida sp. (4, 38, 43, 49, 66, 72, 73), são os principais 

fatores de risco para o desenvolvimento da EP.  
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Oliveira (74) avaliou a relação da presença da EP com fatores traumáticos 

relacionados com as PTs, tais como: oclusão, dimensão vertical de oclusão, 

retenção, assim como a estabilidade dinâmica e estática, além dos fatores 

qualitativos relacionados à higiene bucal e da prótese, uso contínuo, conservação, 

idade e quantidade de próteses usadas e tempo de desdentado. A amostra do 

estudo consistiu em 116 pacientes usuários de PT bimaxilar com ou sem a presença 

de EP. Observou-se que os fatores funcionais e qualitativos não foram responsáveis 

pela frequência da EP, embora possa ser um facilitador para o seu desenvolvimento. 

Emami et al. (66) relataram que algumas condições promovem o crescimento 

excessivo de leveduras patogênicas oportunistas como a Candida sp. Tais 

condições seriam: o hábito de dormir com a prótese assim como seu uso contínuo, 

associado às condições locais da mucosa, que fica sob a prótese, a baixa pressão 

de oxigênio, o pH baixo, a composição do biofilme que reveste a prótese, o acúmulo 

de células epiteliais descamativas, bem como a ausência dos efeitos da “limpeza” 

realizada pela saliva e língua. 

A colonização por Candida sp. tem sido considerada como principal fator 

etiológico da EP, conforme observado nos estudos de Ramage et al (4), Pires et al. 

(38), Figueiral et al. (43), Abaci et al. (49), Emami  et al. (66), Coco et al. (70), Kulak 

et al. (72), Oliveira et al. (73), Cahn (75), Butdz-Jorgensen et al. (76), Zomorodian et 

al. (77), que isolaram cepas de Candida sp. na mucosa bucal, na saliva e no biofilme 

da prótese, assim como na superfície interna da PT daqueles pacientes acometidos 

pela doença.   

A aderência da C. albicans ao acrílico da prótese é apontada como o primeiro 

passo da patogênese da EP (4). Tal adesão pode ocorrer com ou sem a formação 

do biofilme na base da PT (78). Muito embora os mecanismos de adesão da 

Candida sp. às superfícies acrílicas sejam desconhecidos, alguns fatores têm sido 

descritos. A rugosidade da superfície interna da prótese, a energia de superfície dos 

microrganismos, a energia de superfície do material da base de resina acrílica (79, 

80), a hidrofobicidade da superfície celular (79, 81) e o papel da saliva (82) são 

alguns dos fatores que poderiam influenciar esse mecanismo de adesão.  

A PT tem sido considerada um reservatório que possibilita a formação do 

biofilme (6, 38, 66, 83). O biofilme tem uma composição complexa, que envolve 

bactérias gram-positivas (30), como o Streptococcus sanguis, Streptococcus 

gordonii, Streptococcus oralis, Streptococcus anginosus, estafilococos e bacilus 
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como Actinomyces, predominantemente, seguido por Lactobacillus; e por 

blastósporos, hifas e pseudohifas de fungos, sendo a C. albicans a espécie com 

maior prevalência. Esta última coloniza cerca de 50 a 60% dos usuários de PT com 

EP, em comparação com indivíduos saudáveis (6, 38, 66, 70, 72, 76, 83). 

Outras espécies de Candida como a C. glabrata, C. tropicalis, Candida 

parapsilosis, Candida krusei, Candida pseudotropicalis, Candida dubliniensis e C. 

guilliermondi foram encontradas em pacientes com EP, mesmo que em menor 

prevalência que a C. albicans. Em decorrência desses achados, acredita-se que 

essas leveduras apresentem algum papel patogênico na EP (1, 4, 43, 84). 

A C. albicans é um agente patogênico oportunista, isolada em 30% a 40% 

dos adultos saudáveis, e em 50% a 60% das pessoas usuárias de prótese removível 

(49, 85). O fator de virulência da C. albicans consiste na comutação fenotípica, ou 

seja, na sua capacidade de apresentar morfotipos de colônias, como a forma de 

micélio e hifa. As hifas são mais virulentas e invasivas devido a sua capacidade de 

aderir ao tecido epitelial e penetrar nas células do hospedeiro. Em lesões de EP, a 

invasão do epitélio bucal superficial é uma característica marcante, acompanhada 

pela destruição e perda destas células (86). Nos estudos de Budtz-Jorgensen et al. 

(76), Aguirre (46) e Lemos (57) foi observado, em esfregaços da mucosa palatal e 

da superfície interna da PT de pacientes com EP, maior presença de hifas de 

Candida sp. Também tem sido aventada a hipótese de que as hifas de C. albicans 

possam aderir e penetrar nas fissuras da superfície da prótese tornando-se assim, 

mais invasiva para a mucosa bucal (4, 30).  

Emani (66) contatou que o biofilme formado na superfície da PT possa ter 

efeito irritante sobre a mucosa palatal, favorecendo a instalação de um processo 

inflamatório, que por sua vez, pode modificar as moléculas de adesão, bem como as 

estruturas da superfície de células da mucosa do hospedeiro. Esta sucessão de 

modificações pode favorecer a adesão de patógenos. Este achado justificaria os 

resultados encontrados nos estudos de Al-Dwairi et al. (51), de Emami et al. (87) e 

de Dagistan et al. (88) nos quais o uso prolongado de PT, a extensão do processo 

inflamatório na mucosa e também a falta de higiene, seriam fatores de risco 

importantes para a colonização das superfícies da mucosa por Candida sp. (49).  
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2.1.5 Tratamento 

 

 

Diversos tratamentos já foram propostos para a EP, porém não existe 

consenso na literatura sobre qual seria o mais eficaz. As estratégias terapêuticas 

adotadas incluem a utilização de drogas antifúngicas tópicas ou sistêmicas, agentes 

antissépticos e irradiação com micro-ondas. Outro recurso seria o uso de laser e a 

eliminação mecânica do biofilme presente na superfície interna da prótese, bem 

como na mucosa bucal (63, 89, 90). 

 

 

2.1.5.1 Antifúngicos 

 

 

O uso dos polienos antifúngicos nistatina e anfotericina B, imidazol, miconazol 

e fluconazol constitui a terapia padrão para a EP, segundo Salerno et al. (91). 

O regime antifúngico, para o tratamento local, compreende em bochechos de 

suspensão de nistatina ou anfotericina B. A pomada de nistatina e o miconazol gel 

devem ser aplicados sobre a superfície interna da PT. Todo o regime antifúngico 

deve ser mantido três a quatro vezes ao dia, durante duas a quatro semanas. O 

tratamento com suspensão requer a remoção das próteses a fim de que uma maior 

concentração do medicamento atinja a mucosa (92).  

A nistatina é comumente utilizada no tratamento da EP, visto que elimina as 

leveduras além de reduzir os sinais clínicos. No entanto, uma vez suspenso o 

tratamento, a colonização por leveduras e o aspecto edemaciado retornam a índices 

semelhantes aos encontrados anteriormente ao tratamento (93).  

Os polienos, nistatina e anfotericina B, se ligam ao ergosterol, presente na 

membrana plasmática, com o intuito de provocar o rompimento dessa membrana. 

Essa ligação favorece a liberação do conteúdo intracelular promovendo a morte 

celular. Substâncias com tais características são classificadas como fungicidas de 

largo espectro. Convém ressaltar que tanto a anfotericina B, quanto a nistatina têm 

gosto desagradável podendo ocasionar, eventualmente, efeitos colaterais 

gastrointestinais como: náuseas, vômitos e diarreia. No caso da anfotericina B, 

existe o risco de toxicidade do sistema renal, cardiovascular e neurológico (67).  
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Dorocka-Bobkowska et al. (94) avaliaram, in vitro, o efeito de três antifúngicos 

polienos: a anfotericina B, a nistatina e a natamicina na aderência da C. albicans e 

C. glabrata em células cancerígenas. Os autores observaram que os polienos 

reduziram a adesão de Candida sp., no entanto, os polienos não demonstraram 

eficácia na redução da Candida sp. já aderidas às células.  

Geerts et al. (95) incorporaram Micostatin® ao condicionador de tecido 

Viscogel e observaram uma redução na contagem de leveduras presentes na saliva 

de indivíduos usuários de PT, com sinais clínicos de EP. Os autores observaram que 

a redução das leveduras ocorria até o quarto dia nos casos de pacientes que 

recebiam uma nova PT acrescida de Viscogel. No entanto, esse período passava a 

ser de sete dias, naqueles que recebiam PTs novas acrescidas de Viscogel/ 

Micostatin®. Passado esse período a contagem de leveduras começava a subir até 

atingir o dia 14. Foi possível observar, no entanto, que a diminuição na contagem de 

levedura era mais evidente quando a nistatina era incorporada ao condicionador de 

tecido.  

Um problema que precisa ser considerado quando se lança mão da terapia 

antifúngica tópica é a adesão do paciente. No entanto, uma outra problemática diz 

respeito a rápida absorção desses agentes na cavidade bucal (9). A rapidez do 

processo faz com que as concentrações da droga fiquem abaixo do necessário para 

a terapia. Com o intuito de superar essa dificuldade, a empresa Dumex desenvolveu 

um verniz contendo miconazol, que quando aplicado sobre a superfície interna da 

prótese, pode manter uma concentração relativamente elevada do fármaco durante 

um período prolongado (96).  

Parvinen et al. (96) compararam a eficácia do gel de miconazol a 2%, 

aplicado quatro vezes ao dia durante duas semana com um verniz contendo 55mg 

de miconazol de aplicação única no tratamento da EP. Foi avaliado o grau do 

eritema, além de terem sido colhidas amostras microbiológicas da mucosa e da 

superfície da prótese nos dias 3, 7, 14, 21, 28 e 35. Os autores observaram que o 

tratamento com o gel reduziu o número de colônias com mais eficiência do que o 

verniz, sendo a diferença estatisticamente significativa em todos os momentos de 

avaliação (p<0,01). Foi possível verificar ainda que a recorrência de Candida sp. 

ocorreu após a suspensão do tratamento com verniz. Sendo assim, os autores 

indicam a reaplicação do verniz após um mês para potencializar seu efeito 

micológico.  
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Dias et al. (97) investigaram a eficácia de um verniz contendo 55mg de 

miconazol na cura micológica e clínica de pacientes usuários de PT com EP. Houve 

uma redução global de 88% (p<0,05) do número de levedura após o tratamento. A 

quantidade média de levedura foi significativamente menor na primeira semana após 

o início da terapia, no entanto, na terceira semana foi verificado um aumento do 

número de levedura, apesar da melhora do eritema do palato.   

A terapia sistêmica tem sido reservada para infecções bucais que não 

respondem aos agentes tópicos. O fluconazol e o itraconazol do grupo triazóis muito 

acrescentaram ao tratamento deste tipo de infecção, uma vez que afetam a 

permeabilidade da membrana da Candida sp. por interferir com a síntese do 

ergosterol. É importante atentarmos, no entanto, para a hepatotoxicidade e 

toxicidade renal podem manifestar-se diante do uso prolongado dessas drogas (98). 

O fluconazol tem demonstrado ser eficiente na redução do eritema e da 

concentração de células de levedura, muito embora uma alta taxa de recidiva tenha 

sido relatada após o tratamento a longo prazo. Budtz-Jorgensen et al. (99) 

observaram a erradicação de C. albicans da mucosa e também da superfície da PT 

acompanhada da redução do eritema. Essas observações, no entanto passaram a 

ser questionáveis quando a quantidade de levedura no esfregaço apresentou-se 

semelhante aquela observada no primeiro momento do estudo na quarta semana. 

Kulak et al. (100) em estudo com amostra de 45 indivíduos usuários de PT 

avaliaram diferentes condições. Os autores dividiram os 45 indivíduos em três 

grupos: o primeiro grupo recebeu um comprimido de 50mg de fluconazol, duas 

vezes por semana; o segundo teve clorexidina a 2% aplicada na superfície da PT, 

duas vezes ao dia, associada ao uso de fluconazol por duas semanas; e o terceiro 

recebeu apenas PTs novas sem fazer uso de qualquer tipo de medicação. Das três 

intervenções, a associação do fluconazol com a clorexidina a 2% foi a que 

apresentou melhores resultados clínicos, tendo 54% dos indivíduos livres de EP 

enquanto 33% apresentaram apenas melhora do quadro clínico. Os exames 

micológicos dos esfregaços de todos os pacientes não registraram a presença de 

nenhuma hifa, embora os blastósporos tenham permanecido. A recidiva, no entanto 

ocorreu nos três grupos.   

Arikan et al. (101) observaram que a associação do fluconazol 50mg com a 

clorexidina a 2%, aplicada na superfície da prótese, duas vezes ao dia, durante duas 

semanas, apresentou redução do número de colônias de Candida sp. e também do 
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eritema em indivíduos com EP generalizada quando comparada com aqueles que 

receberam somente fluconazol e PT nova. Os autores observaram, no entanto que a 

recidiva ocorreu após duas semanas.  

Cross et al. (29) compararam o efeito do fluconazol e do itraconazol no 

tratamento da EP. Os autores notaram que ambos demonstraram diminuição do 

eritema, bem como da quantidade de colônias de levedura na mucosa, apesar de 

não ter sido observada cura micológica. A C. albicans foi erradicada, mas a C. 

glabrata persistiu após a terapia antifúngica.  

Cross et al. (102) avaliaram o efeito da cápsula e do líquido de itraconazol no 

tratamento da EP. Observaram que a forma líquida de itraconazol se manteve em 

maior concentração na saliva e no sangue do que a forma em cápsula. Tal fato, não 

representou nenhuma eficácia adicional ao tratamento, uma vez que ambos 

reduziram o eritema da mucosa e erradicaram a C. albicans, apesar de a C. glabrata 

ter se mostrado resistente.  

Cross et al. (103) realizaram um estudo longitudinal para avaliar a recorrência 

de EP em pacientes tratados com itraconazol após três anos de uso. Participaram 

do estudo 22 pacientes usuários de PT. Foram avaliados parâmetros relacionados 

com as próteses como: hábitos de higiene, índice de placa, além da presença de 

eritema na mucosa do palato. Também foram colhidas amostras microbiológicas da 

mucosa do palato e da língua. Os autores notaram que após os três anos, quatro 

pacientes apresentaram cepas de C. albicans diferentes das apresentadas 

inicialmente, embora as cepas de C. glabrata permanecessem inalteradas. Tal 

resultado foi atribuído à recorrência da infecção, uma vez que o tratamento não 

erradicou totalmente as cepas; um outro fator a ser considerado foi a PT, que foi 

apontada como o sítio da reinfecção.  

Koray et al. (104) compararam o efeito do fluconazol com bochechos de 

hexetidina na terapia da EP. Os 61 pacientes selecionados foram divididos em três 

grupos; o primeiro foi tratado apenas com fluconazol, sob a forma de cápsulas Zolax 

50 mg, uma vez ao dia; o segundo, com bochechos de hexitidina a 0,1%, duas 

vezes ao dia; enquanto o terceiro recebeu tanto fluconazol quanto hexetidina 

durante os 14 dias do estudo. Os pacientes de todos os grupos apresentaram 

redução estatisticamente significativa da quantidade de C. albicans na saliva, nas 

lesões e na PT, após o tratamento, quando comparados com os resultados 

observados antes do tratamento (p<0,05). Entretanto, não houve diferença entre os 
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três grupos quando foi comparada a quantidade de C. albicans na saliva, nas lesões 

e na PT, após o tratamento.  

Dorocka-Bobkowska e Konopka (105) compararam a sensibilidade de cepas 

de Candida sp. de indivíduos com EP frente aos antifúngicos anfotericina B, 5-

fluorocitosina, fluconazol e itraconazol. A C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis e a C. 

parapsilosis mostraram-se sensíveis a anfotericina B e ao 5-fluorocitosina. 

Entretanto, foi possível observar que o fluconazol e o itraconazol não foram efetivos 

contra 5,6% e 7% das cepas de C. albicans e 18,4% e 10,2% das demais cepas de 

Candida sp. 

Diante do exposto é possível observar que a terapia antifúngica é eficaz no 

tratamento da EP, uma vez que existe uma crença relativa ao papel patogênico da 

Candida sp. nesta desordem. No entanto, é conveniente associar a limpeza das 

próteses a redução da contaminação por Candida sp. na superfície da PT. O que se 

sabe é que a eficácia do tratamento antifúngico é limitada, sendo que a recorrência 

pode ocorrer num curto período de tempo após o término do tratamento (69, 100, 

103, 104). 

 

 

2.1.5.2 Fitoterápicos 

 

 

Os fitoterápicos são substâncias obtidas a partir de plantas, que podem ser 

utilizados como remédios artesanais sob a forma de chás, soluções, comprimidos, 

dentre outros. O uso destas plantas no tratamento e na cura de enfermidades é tão 

antigo quanto a espécie humana, e os conhecimentos de seus efeitos vem 

transpondo gerações, tendo um importante papel científico e histórico (106).  

O Brasil é um país privilegiado em relação ao emprego da fitoterapia, pois 

possui 25% da flora mundial e um patrimônio genético de grande potencial para o 

desenvolvimento de novos medicamentos, o que corresponde a mais de cem mil 

espécies, das quais menos de 1% tiveram suas propriedades avaliadas 

cientificamente para determinar uma possível ação medicinal (107). 

Nas últimas décadas, têm sido observado um crescente uso de produtos 

naturais para prevenção de doenças bucais. Diversos relatos na literatura têm 

demonstrado que estes produtos apresentaram atividade antimicrobiana sobre os 
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patógenos bucais, como a C. albicans. Além disso, estes produtos naturais podem 

desempenhar um papel muito importante no tratamento da EP (108). 

Vasconcelos et al. (109) avaliaram a utilização de um gel contendo o extrato 

de romã como um agente antifúngico contra candidíase associada a EP. Sessenta 

pacientes com EP foram distribuídos em dois grupos: o grupo A utilizou miconazol 

(Daktarin® gel) e o grupo B usou o gel de P. granatum (romã). Ambos os grupos 

utilizaram os medicamentos três vezes por dia, durante 15 dias. Quarenta e oito 

horas depois de terminar o tratamento, os pacientes foram reexaminados e um 

segundo conjunto de amostras foi recolhido para análise fúngica. Os resultados 

clínicos mostraram uma resposta satisfatória envolvendo 27 e 21 indivíduos, dos 

grupos A e B, respectivamente. Foi observada ausência de leveduras em 25 

indivíduos do grupo A e 23 do grupo B. Concluiu-se que o extrato de P. granatum 

pode ser utilizado como um agente antifúngico tópico para o tratamento da EP. 

Amanlou et al. (110), em um estudo randomizado, avaliaram a eficácia do gel 

de miconazol a 2% em comparação ao gel da planta Zataria multiflora a 0,1% 

quando aplicado quatro vezes por dia, durante duas semanas no tratamento da EP. 

Vinte e quatro pacientes foram incluídos no estudo e submetidos a exame clínico e 

microbiológico da mucosa do palato e da superfície da prótese nos dias 0, 7, 14, 21 

e 28 após o início da terapia. Os resultados mostraram que o gel de Zataria 

multiflora reduziu o eritema da superfície do palato de maneira mais eficaz do que o 

gel de miconazol, mas não reduziu a contagem de colônias da superfície da prótese 

de forma tão eficiente como o miconazol.  

Catalán et al. (111) identificaram a ação do óleo Melaleuca alternifolia (árvore 

do chá) incorporado a condicionadores de tecidos sobre diferentes cepas C. 

albicans, in vitro e in vivo. A avaliação da atividade antifúngica, in vitro, sobre C. 

albicans, isoladas de pacientes com EP classe II, envolveu três grupos: a) M. 

alternifoli; b) condicionadores de tecido (Fitt, Lynal, Coe-Comfort) misturados com o 

óleo e, c) condicionadores de tecido (Fitt, Lynal, Coe-Comfort) misturados com 

nistatina 100.000 UI. Já a atividade in vivo envolveu 27 pacientes com EP classe II 

distribuídos em três grupos: M. alternifoli com Coe-Comfort; nistatina com Coe-

Comfort; e Coe-Comfort, correspondente ao grupo controle. Amostras 

microbiológicas do palato e da superfície da prótese foram coletadas durante um 

período de 12 dias. Os resultados in vitro, demonstraram que a dose de 0,2 ml do 

óleo de M. alternifolia e a combinação do óleo com os condicionadores de tecido 
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foram efetivos na inibição da C. albicans; em contrapartida quando os 

condicionadores foram utilizados sozinhos não foi observado nenhum efeito sobre o 

crescimento da C. albicans. Todavia, os resultados in vivo, mostraram que os 

indivíduos tratados com M. alternifólia em associação com Coe-Comfort, obtiveram 

uma diminuição significativa da inflamação palatal em comparação com aqueles 

tratados apenas com Coe-Comfort (p<0,001). Além disso, uma inibição significativa 

do crescimento de C. albicans foi observada nos indivíduos que utilizaram o M. 

alternifolia associado ao Coe-Comfort, em comparação com apenas Coe-Comfort 

(p=0,000004). Foi possível concluir que o óleo de M. alternifolia associado ao 

condicionador de tecido Coe-Comfort é eficaz no tratamento da EP. 

Paiva et al. (112) avaliaram a ação do gel da planta Unha de gato, Uncaria 

tomentosa, em pacientes portadores de candidíase bucal. Para essa avaliação 20 

pacientes foram divididos em dois grupos: o grupo teste, que foi orientado a utilizar o 

gel de Uncaria tomentosa sobre as lesões na cavidade bucal, três vezes ao dia, por 

um período de 14 dias e o grupo controle, que utilizou o Miconazol (Daktarin® gel) da 

mesma forma prescrita para o grupo teste. Após o período de tratamento, os 

pacientes retornaram para nova avaliação clínica e laboratorial. Três dos dez (30%) 

pacientes não apresentaram sintomatologia relacionada à candidíase após os 14 

dias de tratamento com o gel de Uncaria tomentosa, enquanto o grupo que utilizou o 

Miconazol mostrou o desaparecimento da sintomatologia em 40% dos pacientes. Foi 

observada uma ação eficaz do gel de Uncaria tomentosa sobre as espécies C. 

albicans, C. tropicalis e C. guilliermondii. Assim, a Uncaria tomentosa mostrou ser 

um fitofármaco promissor na Odontologia, apresentando vantagem sobre o 

miconazol, já que não provocou reações adversas nos pacientes, enquanto 40% dos 

pacientes do grupo controle (miconazol) apresentaram reações indesejáveis, como 

náuseas e dor epigástrica. 

Todavia outros estudos são necessários a fim de esclarecer o mecanismo 

antifúngico dos extratos sob diferentes condições.  
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2.1.5.2.1 Própolis 

 

 

A palavra própolis é derivada do grego pro-, em defesa, e polis-, cidade ou 

comunidade, isto é, em defesa da comunidade (113). De modo geral, a própolis 

contém 50-60% de resinas e bálsamos, 30-40% de ceras, 5-10% de óleos 

essenciais, 5% de grão de pólen, além de microelementos como alumínio, cálcio, 

estrôncio, ferro, cobre, manganês e pequenas quantidades de vitaminas B1, B2, B6, 

C e E (114). 

A coloração da própolis depende de sua procedência. Apresenta uma gama 

de tons que variam de marrom escuro, passando a uma tonalidade esverdeada, até 

o marrom avermelhado. A própolis possui odor característico, que pode variar de 

uma amostra para outra (115).  

A própolis bruta contém impurezas, tais como madeira, cera, pólen e abelhas 

mortas, de modo que é necessário uma observação macroscópica da amostra para 

eliminar as impurezas e purificar a própolis antes da preparação dos extratos. Os 

solventes utilizados na extração da própolis são geralmente álcoois: metanol e 

etanol. No entanto, o solvente mais utilizado é o etanol. O etanol a 70% é o ideal 

para extrair a maior parte dos componentes ativos da própolis. A água também tem 

sido utilizada em alguns estudos, no entanto, é importante notar que, em geral, a 

água dissolve uma pequena parte dos constituintes da própolis, cerca de 10% do 

seu peso, enquanto o etanol a 70% pode dissolver de 50 a 70%, dependendo da 

quantidade de cera. Os extratos de própolis são preparados por maceração ou, em 

alguns casos, com procedimentos utilizando metanol ou etanol a 96%. Esses 

processos de extração, através de diferentes solventes (metanol, etanol ou água), 

podem extrair compostos diferentes da própolis, podendo influenciar suas atividades 

farmacológicas (Figura 2.1) (116). 
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Figura 2.1 Própolis (A) própolis bruta, 
(B) extrato de própolis 
aquoso,(C) extrato de 
própolis etanólico, (D) gel 
de própolis 

 

A composição química da própolis é bastante complexa e variada, estando 

relacionada à ecologia da flora de cada região visitada pelas abelhas além do 

período de coleta da resina. Convém ressaltar que a variabilidade genética das 

abelhas rainhas também influencia a composição química da própolis (114).  

Os compostos químicos da própolis incluem flavonóides (como a galangina, 

quercetina, pinocembrina e kaempferol), ácidos aromáticos e ésteres, aldeídos e 

cetonas, terpenóides e fenilpropanóides (como os ácidos caféico e clorogênico), 

esteróides, aminoácidos, polissacarídeos, hidrocarbonetos, ácidos graxos e vários 

outros compostos em pequenas quantidades (11). Fazem parte ainda da sua 

constituição, elementos inorgânicos como o cobre, manganês, ferro, cálcio, alumínio, 

vanádio e silício (115).  

De todos esses grupos de compostos, certamente o que tem chamado mais 

atenção dos pesquisadores é o dos flavonóides (117). A eles, bem como aos ácidos 

fenólicos, são atribuídas propriedades antibacteriana (14, 15, 118), antiviral, 

antioxidante (13), antifúngica (16, 17), antiprotozoário (18), antitumoral, 

imunomodulação (21), anti-inflamatória (22) entre outras propriedades terapêuticas 

(23).  

A 

D 

B 

C 
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A amplitude das atividades farmacológicas da própolis é maior em regiões 

tropicais do planeta e menor em regiões temperadas, refletindo a diversidade 

vegetal destas regiões; nas regiões tropicais a diversidade vegetal é muito superior à 

diversidade observada nas regiões temperadas (117). 

Em 2000, doze tipos distintos de própolis brasileira foram quimicamente 

caracterizadas e classificadas de tipo 1 a 12. No entanto, existem controvérsias em 

relação ao teor de flavonóides nas amostras brasileiras, nas quais os ácidos 

fenólicos são geralmente bem mais abundantes (11). Mantovani et al. (119) 

avaliaram a composição química de amostras de própolis coletadas nas regiões Sul 

e Sudeste do Brasil, sendo que a amostra originária do Sul apresentou maior 

quantidade de flavonóides em sua composição, enquanto a amostra proveniente do 

Sudeste mostrou maior quantidade de compostos fenólicos totais.  

A própolis é um dos poucos "remédios naturais" que vêm sendo utilizado por 

um longo período de tempo por diferentes civilizações. Embora já existam relatos 

atribuindo à própolis às mais variadas aplicações em medicina popular e em 

veterinária, estudos científicos vêm corroborando o grande potencial terapêutico da 

própolis, principalmente no que se refere a atividades anti-inflamatória, 

antimicrobiana, antineoplásica e antioxidante. O melhor conhecimento de suas 

propriedades visa, além da pesquisa e desenvolvimento de novas drogas, a 

agregação de valor econômico à própolis bruta, a fim de gerar uma fonte econômica 

de exploração agrícola e extrativismo autossustentável (120). 

Certamente, a capacidade da própolis de inibir o crescimento de 

microrganismos é a atividade farmacológica mais conhecida e comprovada 

cientificamente. A despeito de suas distintas composições, amostras da própolis da 

Europa são muito similares às amostras provenientes do Brasil em relação à 

atividade antimicrobiana (121). 

A atividade antimicrobiana da própolis é atribuída, principalmente, a 

flavonona, a pinocembrina, ao flavonol galagina e ao éster feniletil do ácido caféico, 

os quais provavelmente inibem o RNA-polimerase bacteriano. Outros componentes 

como os flavonóides, o ácido caféico, o ácido benzoico e o ácido cinâmico agem na 

membrana ou na parede celular da bactéria causando danos funcionais e estruturais 

(118). 

A primeira investigação sistemática quanto à propriedade antibacteriana da 

própolis foi realizada por Kikalvin, em 1948 (122). Esta propriedade se deve 
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principalmente aos flavonoides, pinocembrina e galangina. Park et al. (123) 

demonstraram a atividade antibacteriana em culturas de Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritides. Ensaios de 

antibiose com a própolis, frente a dez bactérias gram-positivas e 20 gram-negativas, 

constataram que a atividade antibacteriana da própolis é mais efetiva sobre as 

bactérias gram-positivas (124). 

A própolis também tem demonstrado excelentes atividades fungistática e 

fungicida, em testes in vitro com leveduras (125). Ota et al. (126) verificaram a 

influência do extrato da própolis no número de Candida sp. presente na saliva. A 

atividade antifúngica da própolis foi estudada em testes de sensibilidade em 80 

cepas de espécies Candida: 20 cepas de C. albicans, 20 cepas de C. tropicalis, 20 

cepas de C. krusei e 15 cepas de C. guilliermondii. Foi observado que a própolis 

mostrou atividade antifúngica contra C. albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. 

guilliermondii, respectivamente. No teste in vivo, os pacientes usuários de PT, que 

fizeram uso do extrato da própolis hidroalcoólico, mostraram uma diminuição no 

número de Candida sp.  

D’Aurea et al. (127) avaliaram o efeito do extrato da própolis sobre os fatores 

de virulência da C. albicans. Foram avaliadas a formação de hifas, a atividade de 

fosfolipase e adesão dos fungos às células epiteliais. As duas amostras de própolis 

utilizadas inibiram significativamente as cepas de C. albicans. Além disso, o 

comprimento de hifas foi reduzido mesmo com uma baixa concentração de própolis. 

Houve inibição da atividade de fosfolipase, dependendo da dose e do tempo de 

atuação; nenhum efeito foi observado no que diz respeito a adesão às células 

epiteliais bucais e a hidrofobicidade da superfície.  

Dias et al. (128) avaliaram, in vitro, a atividade antifúngica de catorze 

amostras comerciais de extratos etanólicos e aquoso de própolis brasileira contra 

cepas de C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis, C. krusei e C. 

guilliermondii. A nistatina (100.000 UI), a água destilada estéril e o etanol foram 

utilizados como controle positivo, negativo e solvente, respectivamente. Os 

resultados demonstraram que todos os extratos etanólicos de própolis testados 

inibiram o crescimento in vitro de Candida sp. O extrato aquoso de própolis mostrou 

pouca ou nenhuma eficácia na inibição do crescimento in vitro das leveduras. Além 

disso, o extrato aquoso de própolis promoveu zonas de inibição significativamente 

menores do que as da nistatina. Assim, os autores sugeriram que os extratos 



39 

etanólicos de própolis poderiam ser usados como um medicamento alternativo para 

o tratamento de infecções fúngicas da cavidade bucal, tais como a candidíase bucal 

ou a EP, visto que os extratos etanólicos de própolis foram mais eficazes contra a 

Candida sp.  

Molina (129) et al. avaliaram in vitro a atividade antifúngica de extratos 

naturais (própolis, mamona, sálvia e calêndula) sobre 20 cepas de C. albicans 

isoladas da cavidade bucal. Os resultados demonstraram que o extrato glicólico de 

própolis apresentou capacidade fungicida para todas as cepas de C. albicans, com 

concentração fungicida mínima de 3,12% para 90% das cepas. O extrato glicólico de 

sálvia apresentou capacidade fungicida para 80% das cepas, com concentração 

fungicida mínima variando de cinco a 50%. O extrato glicólico de calêndula 

demonstrou atividade fungicida apenas para 10% das cepas. O extrato da mamona 

não apresentou atividade fungicida para nenhuma cepa. Concluiu-se que o extrato 

de própolis foi o mais efetivo, apresentando atividade antifúngica para todas as 

cepas de C. albicans avaliadas. 

Diante das atividades da própolis, alguns estudos como os de Ceschel et al. 

(9), Santos et al. (24), Santos et al. (25), Gomes et al. (130), e Casaroto et al. (108) 

têm sugerido sua utilização no tratamento de doenças infecciosas bucais, uma vez 

que o uso de agentes tópicos tem a desvantagem do efeito de explosão inicial 

seguido de uma diminuição rápida na sua concentração devido ao fluxo salivar e a 

mobilidade dos tecidos.  

Assim, as formulações mucoadesivas bucais, que controlam a liberação da 

droga, são esperadas para superar os problemas conforme observado no estudo de 

Ceschel et al. (9). Este estudo desenvolveu uma formulação tópica mucoadesiva 

contendo extrato etanólico de própolis e, em seguida, realizaram um ensaio in vivo 

em dez voluntários por oito horas, a fim de avaliar o comportamento mucoadesivo e 

o conforto da formulação. Os autores notaram que o gel apresentava características 

tecnológicas, tais como: solubilidade elevada da própolis, ausência de etanol que 

possui ações irritantes sobre a mucosa bucal e capacidade de absorver o fluxo de 

própolis através da mucosa. A avaliação, in vivo, do gel mucoadesivo revelou 

conforto adequado sem causar irritação durante o período do estudo, além de ter 

sido aceito pelos voluntários. 

Gomes et al. (130), em um estudo in vitro, avaliaram a atividade 

antimicrobiana de uma formulação adesiva de própolis, utilizando o método de 
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difusão em ágar com diferentes concentrações de própolis (5%, 10%, 15% e 20%), 

contra sete patógenos bucais: C. albicans, C. tropicalis, Streptococcus mutans, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Actinomyces israelli, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans. Foi observado que a pomada de própolis a 20% teve zonas 

de inibição de crescimento estatisticamente diferentes da pomada de própolis a 5% 

para todos os microrganismos testados (p<0,05). Para todas as concentrações de 

própolis testadas no estudo, as cepas de Candida foram mais susceptíveis à 

própolis do que a nistatina a 5% (controle positivo), bem como, todas as bactérias 

testadas foram mais suscetíveis à pomada de própolis a 20% em comparação ao 

controle positivo (Tetraciclina a 1%) (p<0,05). Assim, os autores concluíram que a 

ação antimicrobiana observada nesta nova formulação permiti sugerir a sua 

utilização como uma terapia alternativa para as condições infecciosas da cavidade 

bucal, sem causar grandes efeitos adversos locais ou sistêmicos.  

 

 

2.1.5.2.1.1 Própolis no tratamento da estomatite protética  

 

 

Conforme observado nos estudos citados anteriormente, Gomes et al. (130) 

assim como Dias et al. (128) sugerem a própolis como um tratamento alternativo 

para a EP, visto que as terapias existentes não impedem a recidiva da infecção por 

não erradicarem as cepas de Candida sp.   

Assim, Santos et al. (24) verificaram o efeito terapêutico tópico do extrato da 

própolis brasileira verde sobre candidíase oral em pacientes usuários de PT 

comparado ao grupo controle, que fez uso de nistatina. Os resultados indicaram que 

houve regressão similar entre os pacientes, que foram tratados com extrato de 

própolis e nistatina. Os pesquisadores acreditam que o método terapêutico utilizado 

nesta pesquisa é eficaz no tratamento da candidíase oral associada com EP.  

Silva et al. (131) verificaram a influência de nistatina, fluconazol e gel orobase 

de própolis sobre a superfície de resinas acrílicas durante o período de 14 dias. Os 

resultados mostraram que a rugosidade aumentou para ambas as resinas acrílicas, 

apesar de não diferir entre si (p>0,05). Os autores concluíram que os agentes 

antifúngicos podem interferir nas propriedades da superfície de resina acrílica, 

quando esta é associada a adesão de Candida sp. 
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Santos et al. (25), em estudo piloto, avaliaram clinicamente a eficácia de uma 

nova formulação de gel de própolis brasileiro em pacientes com diagnóstico de EP. 

A amostra do estudo consistiu em 30 pacientes usuários de PT, que foram divididos 

em dois grupos: aqueles que receberam o tratamento com Daktarin® gel e aqueles 

que receberam o gel de própolis brasileiro. Todos os pacientes foram instruídos a 

aplicar o produto quatro vezes ao dia durante uma semana. Os pacientes que foram 

tratados com Daktarin® gel e com o gel de própolis brasileiro tiveram a remissão 

clínica do edema e eritema do palato. Segundo os autores, o gel de própolis 

brasileiro pode ser uma alternativa para o tratamento tópico de EP. 

Vários são os tratamentos propostos para a EP na literatura, entretanto a sua 

taxa de recorrência é alta devido à falta de terapias eficazes na erradicação do fungo 

da mucosa e, principalmente, da prótese. Diante disso, o uso de produtos naturais 

como alternativa para tratamento e/ou prevenção de doenças bucais podem 

proporcionar esta efetividade, uma vez que apresentam características terapêuticas 

essenciais para a cura desta infecção. Assim, a própolis se enquadra neste 

contexto, visto que apresenta atividades anti-inflamatórias, antibacterianas e 

antifúngicas. Com intuito de colaborar na elucidação dessa questão, a presente 

pesquisa se propõe a utilizar um gel de própolis mucoadesivo para o tratamento da 

EP, assim como avaliar o seu efeito clínico e citológico. 
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3 PROPOSIÇÃO  
 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

 

Avaliar a eficácia do gel de própolis comparativamente a suspensão de 

nistatina no tratamento da EP, por meio de análise clínica e citológica. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Caracterizar os achados citológicos da mucosa palatina e da superfície interna 

da PT antes da intervenção; 

 Avaliar e comparar o efeito clínico dos tratamentos sobre a mucosa do palato 

antes e após a intervenção; e, 

 Avaliar a presença, ou ausência de células epiteliais, inflamatórias, fungos e/ou 

bactérias na mucosa do palato e na superfície interna da PT, bem como 

comparar os achados antes e após as intervenções. 
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4 CASUÍSTICA - MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Esta pesquisa procurou avaliar clinicamente e por meio de citologia esfoliativa 

a EP em pessoas idosas usuárias de PT e o efeito do gel de própolis como uma 

terapia alternativa para esta infecção. 

Os pacientes selecionados foram divididos em dois grupos. Um grupo aplicou 

o gel de própolis na superfície interna da PT maxilar, enquanto o outro grupo 

realizou bochecho de nistatina quatro vezes ao dia por um período de quatorze dias.  

Esses pacientes foram diagnosticados quanto ao tipo da EP e submetidos a 

exames de citologia esfoliativa em quatro momentos diferentes. Foram aplicados 

questionários com o intuito de avaliar a função cognitiva e fornecer dados 

demográficos que incluíam queixas comuns, fumo, tempo e hábito de uso e de 

higiene da prótese.  

 

 
4.1 CASUÍSTICA 
 

 

Foram avaliados 160 indivíduos dos quais selecionou-se 32 desdentados 

portadores de PT maxilar com EP, que compareceram voluntariamente à Clínica do 

Programa Envelhecer Sorrindo do Departamento de Prótese da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) no período compreendido 

entre setembro de 2011 e junho de 2012. 

Essa pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP 

sob protocolo 191/10 (Anexo A). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi 

devidamente entregue a todos os pacientes informando sobre a finalidade da 

pesquisa, os métodos do trabalho e de tratamento (Apêndice A). A participação deu-

se de forma espontânea após ser dada ciência de todo o conteúdo do trabalho, dos 

riscos e benefícios, com todas as dúvidas pertinentes esclarecidas. Os pacientes 

tinham a opção de aceitar, ou não, participar do estudo, e tinham total liberdade de 

retirar-se da pesquisa no momento em que entendessem que lhes convinha. A 

confidencialidade das informações obtidas foi preservada, durante todo o processo. 

Os propósitos éticos relacionados a este trabalho encontram-se 

fundamentados na Resolução 196/96 da legislação brasileira editada pelo Ministério 
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da Saúde (132), que direciona todas as pesquisas, envolvendo seres humanos 

buscando respeitar os princípios da autonomia, beneficência, não maleficência e 

justiça, na tentativa de preservar a cidadania e a dignidade dos participantes da 

pesquisa. 

 

 

4.2 MATERIAL 

 

 

Os materiais utilizados para a realização da pesquisa foram:  

● Ficha de anamnese (Apêndice B);  

● Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (Anexo B); 

● Cytobrush, (Kolplast Comercial Industrial do Brasil Ltda, São Paulo, SP, 

Brasil); 

● Gel de própolis (Empresa Bioactive Tecnologia em Polímeros LTDA) 

(Figura 4.1); 

● Suspensão de nistatina 100.000 UI (Genérico do Laboratório Teuto 

Brasileiro) (Figura 4.2); 

● Álcool 95%;  

● Porta lâminas; 

● Coloração de Papanicolau; 

● Coloração PAS; 

● Lâminas de vidro para microscopia 26x76mm fosca lapidada (Precision);  

● Lamínulas 24X60 (Precision); e, 

● Microscópio binocular modelo Olympus CH2 (Olympus®, Japão). 

 

 

4.2.1 Composição do gel de própolis 

 

 

 O gel (Figura 4.1) foi fornecido pela empresa Bioactive Tecnologia em 

Polímeros LTDA (São Paulo, SP, Brasil), contendo 81,2% de copolímero de e-

caprolactona, l-lactide e polietilenoglicol (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) associado 

a 5% de extrato aquoso de própolis marrom (Empresa Novomel, São Paulo, SP, 
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Brasil) purificada, e complementado com sacarina, mentol e água ultrapura (Synth, 

São Paulo, SP, Brasil) (Anexo C). O gel é patenteado pela Empresa Bioactive.  

 

 
Figura 4.1 – Gel de própolis  

 

 
4.2.2 Composição da suspensão de nistatina 100.000 UI 
 

 

 A suspensão oral de nistatina (Figura 4.2), utilizado nesse estudo, consiste em 

um medicamento genérico, sob a Lei 9.787 de 1999, do Laboratório Teuto Brasileiro. 

Cada ml da suspensão contém nistatina (100.000 UI/ml) e glicerol, sorbitol 70%, 

sacarose, carboximetilcelulose, fosfato de sódio dibásico, metilparabeno, 

propilparabeno, edetato dissódico, álcool, aroma de cereja/menta e água purificada, 

como veículo (1 ml) (Anexo D). 

 

 
Figura 4.2 – Suspensão oral de nistatina 

100.000 UI 
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4.3 MÉTODO 

 

 

4.3.1 Desenho de estudo 

 

 

A pesquisa consistiu em um ensaio clínico randomizado controlado simples 

cego. A randomização se deu por alocação aleatória, onde os pacientes sorteavam 

a que grupo iriam pertencer. Assim, havia um envelope com cartões verdes, que 

correspondia ao grupo do gel de própolis, e com cartões vermelhos, referente ao 

grupo da nistatina. Desta forma, os pacientes eram distribuídos em cada grupo até 

que os grupos fossem completados (133). 

 

 

4.3.2 Seleção da amostra 

 

 

 Foram selecionados para participar do estudo pacientes que se enquadravam 

nos critérios de inclusão e exclusão do estudo. Todos os pacientes foram avaliados 

clinicamente por meio de anamnese e exame clínico.  

 

 

4.3.2.1 Critérios de inclusão 

 

 

● Pacientes de ambos os gêneros; 

● Idade ≥ 60 anos; 

● Usuários de PT maxilar; 

● Não estar sob tratamento protético; 

● Ser portador de EP classes 1 e 2, segundo classificação de Newton, e; 

● Apresentar a pontuação MEEM ≥ 25 
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4.3.2.2 Critérios de exclusão 

 

 

● Ser portador de prótese parcial removível (PPR) maxilar, implantossuportada 

ou implanto-retida; 

● Apresentar EP classe 3, segundo a classificação de Newton; 

● Apresentar doença infecciosa sistêmica, de qualquer natureza, aguda ou 

crônica, com ou sem manifestação bucal; 

● Apresentar neoplasias malignas, de natureza bucal;  

● Ter sido submetido a qualquer tipo de tratamento radioterápico; 

● Ter sido submetido a tratamento prolongado com antibioticoterapia de amplo 

espectro ou antifúngico;  

● Ser alérgico a própolis e mel; e, 

● Não consentir participar do estudo. 

 

 

4.3.2.3 Grupo nistatina 

 

 

 Quinze pacientes receberam o tratamento convencional com suspensão de 

nistatina 100.000 UI, conforme indicação do fabricante (Genérico do Laboratório 

Teuto Brasileiro), que consiste no uso diário por via oral de seis em seis horas, 5 ml, 

durante 14 dias, realizando bochecho da solução e mantendo-a por um minuto na 

cavidade bucal (Anexo D).  

 

 

4.3.2.4 Grupo gel de própolis 

 

 

Quinze pacientes aplicaram o gel de própolis na superfície interna da PT 

maxilar quatro vezes ao dia por um período de quatorze dias. Antes da aplicação os 

pacientes eram instruídos a realizar a higiene da PT e da mucosa, da maneira 

habitual. A forma de aplicação foi demonstrada para cada paciente individualmente. 
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O gel era aplicado com o dedo indicador em toda a superfície interna seca da PT 

(24, 25). 

 

 

4.4 CAMPO DE ESTUDO 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida no ambulatório do Programa Envelhecer Sorrindo 

no Departamento de Prótese e as análises citopatológicas foram feitas no laboratório 

de Patologia, ambos localizados na Faculdade de Odontologia da Universidade de 

São Paulo (FOUSP), na Avenida Professor Lineu Prestes, 2227, Cidade 

Universitária, Butantã, São Paulo-SP. O gel de própolis foi produzido e cedido pela 

empresa Bioactive Tecnologia em Polímeros LTDA, na Avenida Professor Lineu 

Prestes, 2242, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Centro de 

Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (CIETEC), sala 01, Cidade Universitária 

– Butantã, São Paulo.  

 

 

4.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

4.5.1 Questionários 

 

 

 A coleta de dados acontecia às quartas-feiras no Ambulatório do Programa 

Envelhecer Sorrindo do departamento de Prótese da FOUSP. Todos os participantes 

eram submetidos a um questionário produzido pelo pesquisador responsável, que 

visava avaliar os dados demográficos bem como condições sistêmicas, uso de 

medicamentos, fumo, idade da prótese, hábitos de uso e de higiene para com a PT. 

Além desse questionário, foi utilizado um outro questionário intitulado MEEM para 

avaliação da cognição, a fim de avaliar se os pacientes eram capazes de assimilar 

as orientações relacionadas com a metodologia do estudo. 
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a. Mini Exame do Estado Mental  

 

 

Os pacientes respondiam questões agrupadas em sete categorias, cada uma 

delas planejada com o objetivo de avaliar funções cognitivas específicas, como a 

orientação temporal (5 pontos), orientação espacial (5 pontos), registro de três 

palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), recordação das três palavras (3 

pontos), linguagem (8 pontos) e capacidade construtiva visual (1 ponto). A 

pontuação do MEEM pode variar de um mínimo de 0 pontos, o qual indica o maior 

grau de comprometimento cognitivo dos indivíduos até um total máximo de 30 

pontos, que, corresponde a melhor capacidade cognitiva. Qualquer pontuação igual, 

ou superior, a 25 pontos (de 30) é considerada normal. Esses valores são 

analisados de acordo com o grau de escolaridade dos participantes, sendo 

considerados com comprometimento cognitivo, aqueles que apresentam pontuação 

menor que 24, no caso dos altamente escolarizados; os que apresentam pontuação 

menor que 18, no caso dos pacientes que possuem até o nível médio de 

escolaridade; para os analfabetos, pontuações menores que 14 já determinam 

algum grau de comprometimento (134).  

 

 

4.5.2 Diagnóstico da estomatite protética 

 

 

A EP foi diagnosticada, clinicamente, levando em consideração a alteração da 

cor e textura da mucosa, além da sintomatologia. As lesões eram classificadas de 

acordo com os critérios estabelecidos por Newton (31): tipo I: inflamação localizada 

ou hiperemia puntiforme; tipo II: eritema difuso; tipo III: hiperplasia papilar no palato, 

conforme observado na figura 4.3.   

Para avaliar a resposta clínica da mucosa dos indivíduos frente aos 

tratamentos propostos, durante os diferentes momentos de avaliação, o grau do 

eritema foi classificado de acordo com o índice proposto por Budtz-Jorgensen et al. 

(99) que compreende quatro graus: 0: sem inflamação; 1: inflamação leve, 2: 

inflamação moderada e 3: inflamação severa. 
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Figura 4.3 – Classificação de Newton (A) Tipo I: inflamação localizada ou hiperemia puntiforme, (B) 

Tipo II: eritema difuso e (C) Tipo III: hiperplasia papilar  

 

 

4.5.3 Citologia esfoliativa e processamento laboratorial 
 

 

 Para a coleta das células epiteliais, inflamatórias e microbianas da mucosa 

palatal sob a PT, assim como do biofilme presente na superfície interna da PT 

maxilar, era utilizada citobrush (Kolplast Comercial Industrial do Brasil Ltda, São 

Paulo, SP, Brasil).  

 Antes da coleta das células, o paciente realizava um bochecho com água, a fim 

de remover restos necróticos, ou alimentares, que eventualmente estivessem 

presentes na mucosa. A escova era colocada na boca do paciente até que as cerdas 

encostassem na área eritematosa presente na mucosa palatal (Figura 4.4).  

 A coleta da superfície interna da prótese era feita imediatamente após a 

remoção da mesma da boca do paciente. A escova era esfregada, vigorosamente, 

sobre a superfície da PT, a fim de coletar o máximo de biofilme possível (Figura 4.5).   

 Em seguida, o esfregaço era feito sobre as lâminas de vidro limpas e secas, 

para serem imediatamente mergulhadas em álcool 95%, permanecendo nessa 

solução pelo tempo mínimo de uma hora (Figura 4.6).  

 Para cada paciente eram obtidas quatro lâminas, sendo três da mucosa palatal 

e uma da PT maxilar. As lâminas eram identificadas e acompanhadas por um breve 

resumo clínico.  

 As coletas eram feitas antes do início da aplicação das intervenções (dia 0), e 

após 5, 7 e 14 dias das aplicações. 

 As amostras eram encaminhadas e processadas em laboratório para 

coloração, pela técnica de Papanicolaou e do PAS. Todo processamento foi 

realizado no Laboratório de Patologia da FOUSP. 
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Figura 4.4 – Coleta das células da mucosa do 

palato com cytobrush 
 

 
Figura 4.5 – Coleta do biofilme da superfície interna 

da PT maxilar com cytobrush 
 

 
Figura 4.6 – Esfregaço na lâmina de vidro 
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4.5.3.1 Coloração Papanicolaou 
 

 

 A coloração de Papanicolaou foi realizada pela máquina Tissue-Tek DRS 2000 

A-D1 (Sakura®), conforme o protocolo do Laboratório de Patologia da FOUSP 

descrito no quadro 4.1 (Figura 4.7). 

 

Passos Substância química Procedimentos 

1 Água corrente 10 mergulhos 

2 Água destilada 10-15 mergulhos 

3 Hematoxilina de Harris 3 minutos 

4 Água corrente 5 minutos 

5 Água destilada 2 mergulhos 

6 Álcool Absoluto 2 minutos 

7 Orange G-36 15 minutos 

8 Álcool Absoluto 10-15 mergulhos 

9 EA-36 15 minutos 

10 Álcool Absoluto 10 mergulhos 

11 Álcool Absoluto 10 mergulhos 

12 Álcool Absoluto 10 mergulhos 

13 Álcool Absoluto  10 mergulhos 

14 50/50 Xilol e Álcool 10-15 mergulhos 

15 Xilol I 5 minutos 

16 Xilol II 5 minutos 
Quadro 4.1 – Quadro descritivo da sequência da técnica de coloração de Papanicolaou 
 
 

 
Figura 4.7 – Coloração de Papanicolaou executada 

pela máquina Tissue-Tek DRS 2000 
A-D1 (Sakura

®
) 

 

 



53 

4.5.3.2 Coloração Ácido periódico de Schiff 
 

 

 A coloração PAS foi feita de acordo com o protocolo utilizado no Laboratório de 

Patologia da FOUSP, ilustrado no quadro 4.2 (Figura 4.8).  

 

Passos Substâncias químicas Procedimentos 

1 Ácido periódico a 0,5% 20 minutos 

2 Água corrente  5 minutos 

3 Solução de Schiff 30 minutos 

4 Água corrente 5 minutos 

5 Hematoxilina de Harris 5 minutos 

6 Água corrente 5 minutos 

7 Álcool 80% 5 minutos 

8 Álcool 90% 5 minutos 

9 Álcool absoluto 3 minutos 

10 Álcool absoluto 3 minutos 

11 50/50 Xilol e Álcool absoluto 5 mergulhos  

12 Xilol I 3 minutos 

13 Xilol II 3 minutos 
Quadro 4.2 – Quadro descritivo da sequência da técnica de coloração PAS 

Figura 4.8 – Sequência da coloração PAS: (A) Ácido Periódico 0,5%, (B) Solução de Shiff e (C) 
Desidratação em álcool 

 

 

4.5.3.3 Análise das lâminas  

 

 

 Após a coloração, as lâminas eram analisadas por meio da microscopia de luz 

utilizando um microscópio binocular, modelo Olympus CH2 (Olympus®, Japão). As 

análises foram feitas por um único patologista treinado, que não sabia o tipo do 

tratamento recebido pelo paciente.  

A B C 
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As lâminas foram avaliadas, através de análise semiquantitativa (abundante, 

moderada, escassa e ausente), quanto à presença de alterações celulares. Os 

dados foram anotados na ficha de registro de citologia, utilizada pelo Laboratório de 

Patologia da FOUSP (Anexo E). 

 

 

4.5.3.4 Definição dos parâmetros citológicos 

 

 

 Para a análise qualitativa, utilizou-se à técnica de varredura em toda a 

extensão da lâmina, onde observou-se a presença de muco, células inflamatórias, 

hemácias, debris, artefatos além das características morfológicas das células 

epiteliais. O diagnóstico citológico de EP era confirmado quando o esfregaço exibia 

a presença de hifas, e/ou pseudohifas, coradas em rosa. 

 Para classificar a quantidade de células epiteliais, inflamatórias, fungos e 

bactérias presentes em cada lâmina, foram propostos os seguintes critérios: 

ausente, escassa, moderada e abundante. 

 

 

4.6 PROTOCOLO DO ESTUDO 

 

 

Os pacientes, após a inclusão no estudo, foram submetidos a uma anamnese 

onde eram questionados sobre sua condição sistêmica, bem como uso de 

medicamentos, tempo de uso da PT, uso noturno da prótese, forma e frequência da 

higiene da prótese, além da avaliação do quadro clínico e sintomatologia da EP. 

Em seguida, os pacientes foram divididos, aleatoriamente, em dois grupos, 

com intuito de serem submetidos a quatro momentos de exames e análises. No 

primeiro momento (dia 0), os pacientes eram diagnosticados segundo o tipo de EP 

por um único examinador treinado, o mesmo que determinava se o paciente podia, 

ou não, fazer parte da amostra. Posteriormente, era realizado o exame 

citopatológico da lesão para a avaliação das alterações celulares da mucosa 

lesionada. Por meio da randomização simples foram formados dois grupos. Um 

grupo recebeu a suspensão de nistatina 100.000 UI e o outro grupo, recebeu o gel 
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de própolis. Todos os pacientes receberam as informações condizentes à 

composição, riscos e benefícios das intervenções, além das instruções referentes às 

aplicações (Anexo C e D) e a manutenção da higiene bucal.  

Os pacientes retornaram 5, 7 e 14 dias após a primeira coleta, quando foram 

submetidos, novamente, às análises e exames descritos acima. Os exames desta 

etapa foram realizados por um segundo examinador treinado, evitando um resultado 

tendencioso, já que o primeiro examinador sabia o tipo de tratamento recebido pelo 

paciente.   

Os pacientes tratados com nistatina receberam o tratamento conforme o 

preconizado pelo laboratório (Anexo C). Os pacientes tratados com própolis, em que 

não foi observada regressão do quadro clínico, e/ou ausência de hifa na citologia 

esfoliativa após o término do protocolo da pesquisa, receberam também tratamento 

com nistatina.  

As lâminas foram encaminhas ao Laboratório de Patologia da FOUSP para a 

análise da citologia esfoliativa.  

 

 

4.7 ANÁLISES DOS DADOS 
 

 

O software utilizado para as estatísticas descritivas e testes não paramétricos 

foi Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 20.0. A descrição de 

medidas quantitativas foi efetuada por estatísticas de média, desvio padrão e 

porcentagem, valores mínimo (mín) e máximo (máx). Utilizou-se o teste não 

paramétrico de Friedman para as variáveis dependentes, a fim de comparar as 

variáveis entre os momentos do estudo. Para a análise das diferenças entre os 

momentos foram realizadas múltiplas comparações em ranking. Para as amostras 

independentes foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, que permitiu a 

comparação dos achados antes e após o tratamento, e o teste Qui-quadrado para 

comparar a frequência dos achados citológicos da mucosa palatina e da superfície 

interna da PT. O nível de significância dos testes foi de 5%, ou seja, diferenças 

significativas foram consideradas quando o nível descritivo do teste (p valor) era 

menor que 0,05.  
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DA AMOSTRA 
 

 

A figura 5.1 mostra o diagrama de recrutamento dos pacientes. Dos 160 

pacientes elegíveis ao estudo, 37 (23,1%) apresentaram EP, no entanto cinco 

pacientes não preencheram os critérios de inclusão. Ao final, 30 (18,8%) pacientes 

completaram o estudo.  

 

 
Figura 5.1 – Diagrama do recrutamento de pacientes 

 

A tabela 5.1 apresenta a descrição das características demográficas e clínicas 

dos pacientes. A amostra foi composta predominantemente por mulheres com idade 

média de 74,5±6,7 anos. Doze (70,0%) pacientes completaram o ensino 

fundamental. Vinte e oito (93,3%) pacientes não fumavam e 22 (73,3%) não eram 
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etilistas sociais. Dentre as comorbidades associadas, a hipertensão arterial foi a 

mais prevalente (56,6%) seguida pela osteoporose (26,7%).  

 

Tabela 5.1 – Características demográficas e clínicas da amostra 

Variáveis  n=30 % 

Gênero Masculino 4 13,3 

 Feminino 
 

26 86,7 

Idade 75±6,7; 60
 
– 87* 

 
  

Escolaridade Analfabeto 3 10,0 
 Fundamental 12 70,0 

 Ensino Médio 
 

3 10,0 

Fumo Fuma 2 6,6 

 Não fuma 
 

28 93,3 

Uso de bebida alcoólica Faz uso de bebida alcoólica 8 26,7 

 Não faz uso de bebida alcoólica 
 

22 73,3 

Comorbidades Hipertensão 17 56,6 
 Diabetes mellitus 3 10,0 
 Depressão 4 13,3 
 Nefrite 4 13,3 
 Insuficiência renal 1 3,3 
 Cálculo renal 4 13,3 
 Cirrose 1 3,3 
 Anemia 2 6,7 
 Artrite 3 10,0 
 Artrose 5 16,7 
 Reumatismo 3 10,0 
 Osteoporose 8 26,7 

*média ± desvio padrão; mínima – máxima 

 

Os fatores de risco da amostra para o desenvolvimento da EP com relação ao 

uso da PT podem ser observadas na tabela 5.2.  
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Tabela 5.2 - Fatores de risco para a EP relacionados com o uso da PT maxilar 

Variáveis  n=30 % 

Idade da PT maxilar 10 ±15,4 (1 – 50)* 
 

  

Remoção da prótese durante o dia Remove a prótese 5 16,7% 

 Não remove a prótese 
 

25 83,3% 

Dormir com a prótese Dorme com prótese  5 16,7% 

 Não dorme com prótese  
 

25 83,3% 

Método de higiene da prótese Escova de dente e água 1 3,3% 
 Escova de dente e pasta 26 86,7% 

 Escova de dente e sabão 
 

3 10,0% 

Higiene por imersão em solução química Hipoclorito de sódio 6 20,0% 
 Outras soluções 3 10,0% 

 Não usa solução 
 

21 70,0% 

Frequência de higiene Uma vez 4 13,3% 
 Duas vezes 10 33,3% 
 Três vezes 10 33,3% 

 Mais vezes 6 
 

20,0% 

Uso de fixador  Usa fixador 3 10% 
 Não usa fixador 27 90% 

*média ± desvio padrão (valor mínimo– máximo) 

 

A idade média das PT maxilares foi de 10±15,4 anos. Todos os pacientes 

relataram remover as próteses para higienização. Vinte e cinco (83,3%) pacientes 

não tiravam a prótese durante o dia e tinham o hábito de dormir com a mesma. 

Quanto aos hábitos de higiene relacionados com as próteses, 86,7% dos 

pacientes limpavam suas próteses com escova e pasta de dente, enquanto 70,0% 

não imergiam a prótese em solução química. Com relação a frequência de higiene 

da prótese observou-se que 33,3% higienizava duas vezes por dia e  33,3%, três 

vezes.  

A figura 5.2 demonstra a frequência dos sintomas relatados antes dos 

tratamentos propostos pelo estudo. Dezenove (63,3%) dos 30 pacientes relataram 

sintomas bucais, como: boca seca, gosto desagradável, dor e perda do paladar, 

sendo a sensação de boca seca (47,0%) o sintoma mais frequente. 
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Figura 5.2 – Frequência dos sintomas relatados durante a 

anamnese 

 
 
5.2 AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA DA ESTOMATITE PROTÉTICA 
 

 

Através do exame intra-bucal foi observado que 66,7% da amostra possuía 

EP tipo II e 36,6% apresentavam grau II de eritema no dia 0, conforme observado 

nas figuras 5.3. e 5.4.  

 

 

Figura 5.3 - Distribuição da amostra de acordo com a 
classificação de Newton 
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Figura 5.4 - Distribuição da amostra de acordo com o 
grau de eritema, antes da intervenção 

 

 

5.3 ACHADOS CITOLÓGICOS DA MUCOSA PALATINA E DA SUPERFÍCIE 

INTERNA DA PRÓTESE TOTAL MAXILAR ANTES DO TRATAMENTO 

 

 

 A figura 5.5 evidencia as médias das quantidades de células citológicas da 

mucosa palatina e da superfície interna da prótese antes do tratamento. Pode-se 

observar que a mucosa palatina apresentou maiores quantidades de células 

superficiais, intermediárias, parabasais, basais, neutrófilos e mononucleares quando 

comparada aos achados citológicos da superfície interna da PT. Entretanto, a 

superfície interna da PT apresentou maiores quantidades de bactérias e fungos 

quando comparada com esfregaços da mucosa palatina. Dos 30 pacientes, 12 

(40,0%) pacientes apresentaram hifas na mucosa palatina e na superfície interna da 

PT, 11 (36,7%) não apresentaram hifas na mucosa, apesar de estarem presentes na 

superfície da PT, enquanto seis (20%) pacientes não apresentaram hifas na mucosa 

palatina e na superfície interna da PT. Este resultado sugeriu a participação ativa do 

fungo na etiologia da EP.  
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Figura 5.5 - Achados citológicos da mucosa palatina e da 

superfície interna da PT, antes do tratamento 
 

A figura 5.6 apresenta os achados citológicos da mucosa palatina da 

superfície interna da PT antes do tratamento.  

 

 
Figura 5.6 – (1) Achados citológicos da mucosa palatina antes do tratamento, (2) Achados citológicos 

da superfície interna da PT antes do tratamento: (A) células superficiais, (B) células 
intermediárias, (C) células parabasais, (D) células basais, (E) células inflamatórios, (F) 
hifas, (G) biofilme 

 

Ao aplicar o teste não paramétrico Qui-quadrado para comparar a frequência 

dos achados citológicos da mucosa palatina e da superfície interna da PT na 

amostra, pudemos observar que houve diferença estatisticamente significante para 

as células basais (p=0,343), conforme a tabela 5.3. Entretanto, identificou-se uma 

tendência (p=0,063) de aumento na frequência de células parabasais nos 

esfregaços da mucosa palatina e de fungos nos esfregaços da superfície interna da 

PT.  
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Tabela 5.3 – Valores comparativos da frequência dos achados citológicos da mucosa palatina e da 
superfície interna da PT, antes do tratamento 

Variáveis Mucosa palatina** PT maxilar** χ2 calc p 

Superficiais 19 11 2,133 0,1441 

Intermediárias 30 30 0,000 1 

Parabasais 26 14 3,600 0,0578 

Basais 19 8 4,481 0,0343* 

Neutrófilos 26 21 0,532 0,4658 

Mononucleare
s 

25 20 0,556 0,4561 

Bactérias 28 30 0,069 0,7928 

Fungos 12 23 3,457 0,063 

*p<0,05 
** número de pacientes 
χ2 crítico = 3,841 

 

A tabela 5.4 mostra a distribuição, em média (±DV), dos achados citológicos 

do esfregaço da mucosa palatina e da superfície interna da PT maxilar, 

respectivamente, de acordo com a classificação de Newton antes do tratamento. 

Pode-se observar, por meio do esfregaço da mucosa palatina, que o tipo II de 

Newton apresentava maiores quantidades de células superficiais, parabasais, 

basais, neutrófilos, mononucleares, bactérias e fungos. O mesmo quadro se repete 

em relação à quantidade de células na superfície interna da PT maxilar, exceto para 

as células intermediárias e bactérias, que obtiveram maiores médias no tipo I de 

Newton.     

 

Tabela 5.4 Achados citológicos do esfregaço da mucosa palatina e da superfície interna da PT 
maxilar, respectivamente, de acordo com a classificação de Newton, antes do 
tratatmento  

Variáveis Classificação de Newton 

 
Tipo I  Tipo II 

 
Mucosa PT  Mucosa PT 

Superficiais 0,5±0,5 0,7±0,8  1,6±1,4 1,4±1,6 

Intermediárias 2,9±0,3 2±0,7  2,2±0,9 2,1±0,7 

Parabasais 1,4±0,8 0,4±0,7  1,7±1,0 1,8±1,6 

Basais 0,8±0,6 0,1±0,3  1,6±1,4 1,6±1,8 

Neutrófilos 1,1±0,7 0,8±0,8  2,1±1,0 2,0±1,3 

Mononucleares 0,9±0,7 0,8±0,8  2,1±1,1 2,0±1,3 

Bactérias  1,7±0,9 2,7±0,5  2,8±1,3 2,4±0,9 

Fungos 0,8±1,2 1,4±1,3  1,6±1,6 2,3±1,2 

 

 



63 

5.4 INTERVENÇÃO 

 

 

5.4.1 Avaliação do efeito clínico da nistatina e do gel de própolis na mucosa 

palatina  

 

 

A tabela 5.5 demonstra a distribuição descritiva dos dados relativos ao grau 

do eritema da mucosa palatina dos pacientes antes e depois do tratamento com 

nistatina e gel de própolis.  

 

Tabela 5.5 – Distribuição dos pacientes de acordo com o grau do eritema da mucosa palatina antes e 
após o tratamento com nistatina e gel de própolis  

Grau do eritema  Nistatina Própolis 
  Dia 0 Dia 14 Dia 0 Dia 14 

Grau 0 n - 7 - 2 
 % - 46,7 - 13,3 
Grau I n 4 5 5 6 
 % 26,7 33,3 33,3 40,0 
Grau II n 6 2 5 2 
 % 40,0 13,3 33,3 13,3 
Grau III n 5 1 5 5 
 % 33,3 6,7 33,3 33,3 
Total n 15 15 15 15 
 % 100 100 100 100 

 

É possível observar que sete pacientes do grupo da nistatina apresentaram 

redução total do eritema sendo que cinco daqueles, que apresentavam inflamação 

moderada (grau II) e grave (grau III) mostraram redução do grau do eritema no dia 

14. No grupo gel de própolis, dois pacientes apresentaram redução total do grau do 

eritema no dia 14, sendo que àqueles cinco pacientes, que tinham inflamação grave 

(grau III) no dia 0, não apresentaram redução do grau do eritema ao final do 

tratamento (dia 14). Para o grau II houve uma redução do grau do eritema ao se 

comparar com o dia 14.   

A figura 5.7 demonstra a média do grau de eritema da mucosa palatina 

exposta a nistatina e ao gel de própolis nos quatro momentos da análise. Notou-se 

que houve uma redução gradativa na média do grau do eritema no grupo nistatina 

quando comparado ao grupo gel de própolis nos quatro momentos da análise. O 

grupo gel de própolis mostrou, no dia 5, uma redução na média de 2,0 para 1,1, 

entretanto, nos dias 7 e 14 houve um aumento das médias do grau do eritema.  
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Figura 5.7 – Eficácia clínica da nistatina e do gel de 
própolis na mucosa palatina 

 

 

5.4.2 Avaliação citológica do efeito da nistatina e do gel de própolis na mucosa 

palatina 

 

 

A tabela 5.6 descreve os achados citológicos da mucosa palatina dos 

pacientes entre os diferentes momentos de análise do estudo para ambos os 

tratamentos. Para a avaliação dos achados citológicos, referente a quantidade de 

células epiteliais, inflamatórias, bactérias e fungos nos quatro momentos da análise 

foi utilizado o teste não paramétrico de Friedman. Foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significante (p=0,01) para as células intermediárias da mucosa 

palatina dos pacientes, que receberam nistatina. Uma vez encontrada a diferença, 

foram realizadas múltiplas comparações em rankings, a fim de evidenciar em quais 

momentos da análise era observada tal diferença. Notou-se que houve diferença no 

ranking médio do dia 0 e dos dias 5 e 7, demonstrando uma diminuição do ranking 

médio, ou seja, ocorreu um aumento na quantidade de células intermediárias no 

esfregaço nestes períodos.  

Ao avaliamos os dados referentes ao esfregaço dos pacientes, que 

receberam o gel de própolis, notamos uma diferença estatisticamente significante 

para as células superficiais (p=0,027), neutrófilos (p=0,02) e bactérias (p=0,001) 

quando comparadas aos quatro momentos do estudo. Para verificar em qual 

momento houve a diferença realizamos, uma vez mais, as múltiplas comparações 

em ranking. O ranking médio das células superficiais, neutrófilos e das bactérias 
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aumentou em diferentes momentos do estudo, demonstrando que ocorreu uma 

diminuição na quantidade do número de células no esfregaço. Para as células 

superficiais a diferença ocorreu entre os dias 0 e 14 assim como 5 e 14; para os 

neutrófilos entre os dias 0 e 7; 5 e 7 e 0 e 14. Para as bactérias a diferença foi entre 

o dia 0 e os dias 5, 7 e 14. Estes resultados sugerem que o gel de própolis 

apresentou algum efeito anti-inflamatório e antibacteriano na mucosa palatina.  

 

Tabela 5.6 – Valores comparativos dos achados citológicos da mucosa do palato dos pacientes entre 
os tempos de análise para ambos os tratamentos 

Tratamento Variáveis 0 dia 5 dias 7 dias 14 dias FFr Valor p 

Nistatina Superficiais 2,40
A
 2,53

A
 2,40

A
 2,67

A
 0,84 0,481 

Própolis 
 

2,23
A
 2,33

A
 2,60

A,B
 2,83

B
 3,37 0,027* 

Nistatina Intermediárias 2,93
B
 2,27

A
 2,27

A
 2,53

A,B
 4,30 0,010* 

Própolis 
 

2,20
A
 2,33

A
 2,70

A
 2,77

A
 2,66 0,060 

Nistatina Parabasais 2,70
A
 2,30

A
 2,43

A
 2,57

A
 0,70 0,557 

Própolis 
 

2,30
A
 2,50

A
 2,70

A
 2,50

A
 0,36 0,783 

Nistatina Basais 2,57
A
 2,33

A
 2,60

A
 2,50

A
 0,36 0,785 

Própolis 
 

2,40
A
 2,43

A
 2,73

A
 2,43

A
 0,55 0,650 

Nistatina Neutrófilos 2,10
A
 2,53

A
 2,47

A
 2,90

A
 2,10 0,114 

Própolis 
 

2,07
A
 2,27

A,B
 2,93

C
 2,73

B,C
 3,67 0,020* 

Nistatina Mononucleares 2,33
A
 2,53

A
 2,43

A
 2,70

A
 0,52 0,668 

Própolis 
 

2,10
A
 2,30

A
 2,80

A
 2,80

A
 2,36 0,085 

Nistatina Hemácias 2,63
A
 2,40

A
 2,43

A
 2,53

A
 0,21 0,892 

Própolis 
 

2,50
A
 2,23

A
 2,47

A
 2,80

A
 0,89 0,452 

Nistatina Bactérias 2,67
A
 2,40

A
 2,37

A
 2,57

A
 0,24 0,870 

Própolis 
 

1,63
A
 2,70

B
 2,70

B
 2,97

B
 6,25 0,001* 

Nistatina Fungos 2,33
A
 2,23

A
 2,63

A
 2,80

A
 2,24 0,098 

Própolis 
 

2,07
A
 2,53

A
 2,80

A
 2,60

A
 1,42 0,250 

Quanto maior o ranking médio, menor a quantidade de células no esfregaço 
Letras (índices) diferentes indicam diferença estatística. 
FFr (3,42) 5% (crítico) = 2,83 
Alfa = 0,05 
*p<0,05 

 

 

5.4.3 Avaliação citológica do efeito da nistatina e do gel de própolis na 

superfície interna da prótese total maxilar 

 

 

A tabela 5.7 evidencia os achados citológicos da superfície interna da PT 

entre os tempos de análise do estudo, para ambos os tratamentos. O teste não 

paramétrico de Friedman demonstrou que houve uma diferença estatisticamente 
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significante para a quantidade de neutrófilos (p=0,011), mononucleares (p=0,047) e 

fungos (p<0,001) nos pacientes que receberam nistatina entre os quatros momentos 

do estudo. Utilizou-se múltiplas comparações em ranking para avaliar em qual 

momento ocorria a diferença. O ranking médio dos neutrófilos, mononucleares e dos 

fungos mostraram um aumento das médias entre o dia 0 e os dias 5, 7 e 14, ou seja, 

houve uma diminuição destas células entre os momentos do estudo.  

Ao avaliamos os esfregaços dos pacientes que receberam o gel de própolis 

foi observado que houve uma diferença significativa para os neutrófilos (p=0,001) e 

mononucleares (p=0,001). Utilizou-se a média de ranking para avaliar a diferença 

entre os momentos. Foi observado, por meio do ranking médio, que houve um 

aumento da média dos neutrófilos e mononucleares entre o dia 0 e os dias 7 e 14 e 

entre o dia 5 e os dias 7 e 14, ou seja, ocorreu uma redução na quantidade de 

neutrófilos e mononucleares no esfregaço da PT. A mesma tabela ainda mostra que 

houve uma diferença estatisticamente significante para as bactérias dos pacientes 

que receberam o gel de própolis (p<0,001), sendo que o ranking médio aumentou 

entre os dias 0 e os dias 5, 7 e 14 e entre os dias 5 e 14, demonstrando que ocorreu 

uma diminuição na quantidade destas células.   

Evidenciou-se uma tendência (p=0,06) de diminuição na quantidade de 

células parabasais e fungos do esfregaço da mucosa do palato dos pacientes 

tratados com gel de própolis. 
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Tabela 5.7 - Valores comparativos dos achados citológicos da mucosa do palato dos pacientes entre 
os tempos de análise para ambos os tratamentos 

Tratamento Variáveis 0 dia 5 dias 7 dias 14 dias FFr Valor p 

Nistatina Superficiais 2,50
A
 2,47

A
 2,47

A
 2,57

A
 0,10 0,96 

Própolis 
 

2,27
A
 2,53

A
 2,67

A
 2,53

A
 1,99 0,13 

Nistatina Intermediárias 2,33
A
 2,63

A
 2,43

A
 2,60

A
 0,48 0,70 

Própolis 
 

2,30
A
 2,30

A
 2,70

A
 2,70

A
 1,91 0,14 

Nistatina Parabasais 2,17
A
 2,63

A
 2,67

A
 2,53

A
 1,73 0,18 

Própolis 
 

2,27
A
 2,40

A
 2,67

A
 2,67

A
 2,74 0,06 

Nistatina Basais 2,37
A
 2,50

A
 2,50

A
 2,63

A
 1,00 0,40 

Própolis 
 

2,37
A
 2,63

A
 2,50

A
 2,50

A
 0,79 0,51 

Nistatina Neutrófilos 2,07
A
 2,60

B
 2,60

B
 2,73

B
 4,21 0,011* 

Própolis 
 

1,97
A
 2,23

A
 2,90

B
 2,90

B
 6,49 0,001* 

Nistatina Mononucleares 2,07
A
 2,60

B
 2,60

B
 2,73

B
 2,89 0,047* 

Própolis 
 

1,97
A
 2,23

A
 2,90

B
 2,90

B
 6,49 0,001* 

Nistatina Bactérias 2,37
A
 2,47

A
 2,60

A
 2,57

A
 0,18 0,91 

Própolis 
 

1,73
A
 2,47

B
 2,70

B,C
 3,10

C
 10,56 2,66E-05* 

Nistatina Fungos 1,53
A
 2,77

B
 2,73

B
 2,97

B
 18,09 1,09E-07* 

Própolis 
 

2,10
A
 2,30

A
 2,63

A
 2,97

A
 2,62 0,064 

Quanto maior o ranking médio, menor a quantidade de células no esfregaço 
Letras (índices) diferentes indicam diferença estatística. 
FFr (3,42) 5% (crítico) = 2,83 
Alfa = 0,05 
*p<0,05 

 

 

5.4.4 Comparação do efeito citológico da nistatina e do gel de própolis na 

mucosa palatina 

 

 

A tabela 5.8 mostra os valores comparativos do efeito da nistatina e do gel de 

própolis sobre a quantidade de bactérias e fungos do esfregaço da mucosa palatina 

nos quatro momentos do estudo. O teste não paramétrico de Mann-Whitney foi 

utilizado para comparar os tratamentos.  
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Tabela 5.8 – Valores comparativos do efeito citológico da nistatina e do gel de própolis na quantidade 
de bactérias e fungos do esfregaço da mucosa palatina nos quatro momentos do estudo 

Variáveis  Tratamento n Rank médio Valor p 

Bactérias 5 dias Nistatina 15 14,33 0,445 

  Própolis 15 16,67  

 7 dias Nistatina 15 13,60 0,213 

  Própolis 15 17,40  

 14 dias Nistatina 15 13,70 0,238 

  Própolis 15 17,30  

Fungos 5 dias Nistatina 15 16,83 0,347 

  Própolis 15 14,17  

 7 dias Nistatina 15 17,83 0,050* 

  Própolis 15 13,17  

 14 dias Nistatina 15 18,50 0,008* 

  Própolis 15 12,50  

*p<0,05 
Quanto maior o ranking médio, menor a quantidade de células no esfregaço 

 

Notou-se uma diferença estatisticamente significante entre a nistatina e o gel 

de própolis para fungos nos dias 7 (p=0,050) e 14 (p=0,008), o que sugere algum 

efeito antifúngico da nistatina sobre a mucosa palatina.   

Apesar de não ter sido observada diferença estatística significativa, pode-se 

notar que o ranking médio do gel de própolis para bactérias apresentou aumento de 

valores, de 16,67 para 17,30, ou seja, o gel de própolis reduziu a quantidade de 

bactérias observadas no esfregaço da mucosa do palato. 

A figura 5.8 demonstra os achados citológicos da mucosa palatina antes, e 

após a intervenção com nistatina e com o gel de própolis. 
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Figura 5.8 – (1) Achados citológicos da mucosa palatina antes e após (2) o tratamento com nistatina; 

(3) Achados citológicos da mucosa palatina antes e após (4) o tratamento com gel de 
própolis: (A) células superficiais, (B) células intermediárias, (C) células parabasais, (D) 
células basais, (E) células inflamatórios, (F) hifas, (G) bactéria; 

 

 

5.4.5 Comparação do efeito citológico da nistatina e do gel de própolis na 

superfície interna da prótese total maxilar 

 

 

A tabela 5.9 mostra valores comparativos do efeito da nistatina e do gel de 

própolis na quantidade de bactérias e fungos presentes no esfregaço da superfície 

interna da PT maxilar, obtidos através do teste de Mann-Whitney. Foi encontrada 

uma diferença estatisticamente significante na quantidade de fungos, quando 

comparados os efeitos dos tratamentos entre os dias 5, 7 e 14, demonstrando maior 

eficácia da nistatina para reduzir quantidade de fungos na superfície interna da PT 

maxilar. Não houve diferença estatística significante para o número de bactérias 

quando comparadas ambas intervenções. Entretanto, foi observado no dia 14, uma 

tendência de diminuição da quantidade de bactérias no esfregaço da superfície 
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interna da PT maxilar tratada com gel de própolis quando comparada à nistatina 

(p=0,064).  

 

Tabela 5.9 – Valores comparativos do efeito citológico da nistatina e do gel de própolis na quantidade 
de bactérias e fungos da superfície interna da PT maxilar nos quatro momentos do 
estudo 

Variáveis Tratamentos n Rank médio Valor p 

Bactéria 5 dias Nistatina 15 14,30 0,370 

 
 

Própolis 15 16,70  

 7 dias Nistatina 15 13,73 0,220 

 
 

Própolis 15 17,27  

 14 dias Nistatina 15 12,80 0,064 

 
 

Própolis 15 18,20  

Fungo 5 dias Nistatina 15 20,37 0,001* 

  Própolis 15 10,63  

 7 dias Nistatina 15 19,17 0,011* 

  Própolis 15 11,83  

 14 dias Nistatina 15 19,73 0,003* 

  Própolis 15 11,27  

*p<0,05 
Quanto maior o ranking médio, menor a quantidade de células no esfregaço 

 

A figura 5.9 demonstra os achados citológicos da superfície interna da PT 

antes, e após a intervenção com nistatina e com o gel de própolis. 
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Figura 5.8 – (1) Achados citológicos da superfície interna da PT antes e após (2) o tratamento com 

nistatina; (3) Achados citológicos da superfície interna da PT antes e após (4) o 
tratamento com gel de própolis: (A) células superficiais, (B) células intermediárias, (C) 
células parabasais, (D) células basais, (E) células inflamatórios, (F) hifas, (G) bactéria 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Diversas propostas têm surgido para o tratamento da EP (63, 89, 90), 

entretanto, nenhuma evitou a recorrência da infecção nem o desenvolvimento de 

resistência antifúngica (69, 100). Sendo, portanto, o desenvolvimento de novas 

terapias locais para o tratamento de doenças infecciosas bucais, como a EP, são de 

grande relevância. A própolis tem sido estudada devido às suas propriedades 

farmacológicas. Alguns estudos demonstraram que a própolis pode apresentar 

atividades anti-inflamatória (22, 116), antibacteriana (14, 118), antifúngica (16, 127, 

129) entre outras, que justificariam sua indicação no tratamento desta infecção. Esse 

foi o intuito do nosso estudo, que se propôs a avaliar a eficácia do gel de própolis em 

comparação a suspensão de nistatina no tratamento da EP, por meio de análise 

clínica e citológica.   

A EP é uma reação inflamatória crônica da mucosa palatina associada ao 

uso de próteses removíveis (8). No estudo que nos propusemos, a realizar a 

prevalência desta reação inflamatória foi de 23,1% em pacientes idosos usuários de 

PT. Arendorf e Walker (8) avaliaram que a prevalência da EP, em portadores de PT, 

variava de 11% a 67%. Freitas et al. (1) verificaram que 57,2% de idosos usuários 

de PT de uma zona rural do oeste de Minas Gerais tinham EP. Pires et al. (38) 

observaram que a incidência de EP nos usuários de PT, em Piracicaba, era de 

50,6%. Marchini et al. (39) observaram a ocorrência da EP em 42,4% dos usuários 

de PT atendidos na Universidade de Mogi das Cruzes, SP.  

Alguns autores observaram que esta infecção tem carácter etiológico 

multifatorial, sendo que a falta de higiene e o uso contínuo de próteses têm sido 

apontados como as causas mais frequentes associadas ao aparecimento da lesão 

(32, 45, 48, 69). Nosso estudo aponta, como fatores de riscos mais prevalentes para 

o surgimento da EP, o uso de próteses antigas associado ao uso contínuo e o hábito 

de dormir com as mesmas. Budtz-Jorgensen et al. (28) relataram que as PTs antigas 

são mais difíceis de higienizar devido a maior tendência à porosidade, que favorece 

a colonização por microrganismos. Além disso, o uso contínuo, e também noturno 

da prótese, pode reduzir o efeito protetor da saliva, assim como a ação de limpeza 

da língua e a oxigenação da mucosa, que são fatores importantes para a resistência 

da mucosa à agressão mecânica e microbiológica exacerbadas pelo uso contínuo 
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das mesmas (34, 87). Abaci (49) acrescenta que o uso contínuo da PT aumenta o 

tempo de exposição da mucosa ao biofilme da prótese.   

A EP é frequentemente assintomática sendo que a maioria dos pacientes 

relatam não ter conhecimento de tal condição. Em nosso estudo, 19 pacientes 

relataram sintomas como secura bucal (47,0%), gosto desagradável (30%), perda do 

paladar (13%) e dor (10%). Vale ressaltar, que não só a EP pode ter contribuído 

para o aparecimento destes sintomas, uma vez que o avanço da idade, também 

pode estar associado a doenças sistêmicas, deficiências nutricionais, polifarmácia e 

mudanças na quantidade e qualidade da saliva. Esses fatores, associados com o 

uso constante da PT, poderiam alterar a microbiota bucal.  

Por tratar-se de uma inflamação crônica, a EP caracteriza-se, 

citologicamente, pela presença de células superficiais, intermediárias, leucócitos e 

microrganismos (46, 58, 59, 135). Isso pôde ser observado em nosso estudo, onde o 

esfregaço da mucosa palatina apresentou células intermediárias, em sua maioria, 

além da presença de células superficiais, parabasais, basais, bactérias e fungos. 

Estas características, segundo Aguirre et al. (46), sugerem que o processo 

inflamatório produz uma aceleração na substituição das células do epitélio da 

mucosa palatina na presença da EP. Observamos, ainda, a presença de neutrófilos 

e mononucleares, além de bactérias em abundância nos esfregaços da mucosa. A 

presença de neutrófilos, segundo o mesmo autor, estaria relacionada à cultura 

positiva de Candida sp., assim como a grande quantidade de bactérias e a presença 

de levedura contribuiriam para o sinergismo observado entre o biofilme e a Candida 

sp. 

Apesar da baixa sensibilidade e do valor preditivo negativo da citologia 

esfoliativa para identificar as células fúngicas em esfregaços, observamos que 

93,3% dos pacientes apresentavam hifas no esfregaço da mucosa palatina ou na 

superfície interna da PT, corroborando com os resultados de Budtz-Jorgensen et al. 

(76), Aguirre (46) e Lemos (57) que observaram a forma de hifa como sendo a mais 

prevalente nos esfregaços de pacientes com EP. Pudemos notar que os esfregaços 

da superfície interna da PT, apesar de demonstrarem os mesmos achados 

citológicos da mucosa, apresentaram maior quantidade de hifas e bactérias quando 

comparados aos da mucosa, apesar de não ter sido observada diferença 

significativa. Estes resultados nos levam a crer que a colonização da Candida sp. na 

mucosa bucal e na superfície da PT pode ser considerada como o principal fator 
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etiológico para o aparecimento da EP, sendo que a PT pode servir de reservatório 

para a colonização de bactérias e leveduras, conforme sugerido por Pires et al. (38), 

Barbeau et al. (6), Emami et al. (66) e Campos et al. (83), uma vez que as hifas da 

Candida sp. podem aderir ao biofilme e/ou penetrar nas fissuras da resina (4).  

Observamos que o tipo II de EP, além de ter sido o mais prevalente, 

apresentou também maior quantidade de neutrófilos, mononucleares, bem como de 

bactérias e fungos no esfregaço da mucosa quando comparado ao tipo I. Estes 

achados corroboram com os de Webb et al. (30), Barbeau et al. (6), e Lemos et al. 

(57) que afirmaram que a extensão da inflamação pode determinar a presença da 

infecção fúngica. Emami et al. (66) atribuíram este achado à ação irritante do 

biofilme da PT sobre a mucosa palatina, que pode favorecer a instalação de um 

processo inflamatório além de promover a adesão de patógenos. 

A terapia antifúngica é eficaz para o tratamento da inflamação associada a 

EP, estando embasada no papel patogênico da Candida sp. nesta infecção. Os 

antifúngicos comumente utilizados são os compostos de imidazol (miconazol gel) 

(110) e os polienos, como a nistatina e a anfotericina B (91). No entanto, a menos 

que haja uma melhoria associada à limpeza das PTs e a redução de Candida sp. 

sobre as superfícies das próteses, a eficácia do tratamento antifúngico fica limitada, 

favorecendo a recorrência da EP dentro de um curto período de tempo.  

Existem poucos estudos na literatura, que avaliaram o efeito da própolis no 

tratamento da EP. Desta forma, a discussão deste trabalho está baseada nos 

poucos achados acerca do tema associados aos resultados encontrados a partir de 

estudos in vitro.  

Em nosso estudo utilizamos um gel de extrato aquoso de própolis a 5%, 

que consiste em uma formulação mucoadesiva que controla a liberação da droga. 

Optamos por esta formulação devido à dificuldade encontrada no tratamento tópico 

de doenças bucais onde o fluxo salivar constante e a mobilidade dos tecidos 

envolvidos fazem com que a administração bucal tópica apresente a desvantagem 

de ter um efeito inicial acompanhado da rápida diminuição na concentração (9, 130).  

Nossos resultados demonstraram, clinicamente, que a suspensão de 

nistatina reduziu o grau do eritema da mucosa gradativamente, nos quatro 

momentos do estudo; enquanto o gel de própolis mostrou uma redução na média do 

grau do eritema de 2,0 para 1,1 entre os dias 0 e 5, e um aumento no grau do 

eritema entre os dias 7 e 14. Isso implica em dizer que o gel de própolis apresentou 
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um efeito clínico mais potente, embora rápido, quando comparado a nistatina, que 

mostrou uma redução na média de 2,1 para 1,5 entre os dias 0 e 5. Este achado 

pode ser justificado pelos resultados encontrados por Silva et al. (131) que 

demonstraram um aumentou na rugosidade superficial da resina graças a deposição 

do princípio ativo da própolis na resina. Este mesmo fato foi observado em nosso 

estudo. Acreditamos que a falta de destreza dos idosos e a idade das PTs possam 

ter favorecido o acúmulo do gel de própolis na superfície interna das PTs, 

favorecendo a reinfecção da mucosa com consequente aumento do grau do eritema. 

Em contraste, Santos et al. (25) mostraram que todos os pacientes, que foram 

tratados com Miconazol (Daktarin® gel) e com o gel de própolis brasileira, tiveram a 

remissão clínica do edema e eritema do palato.  

Também observamos que o gel de própolis apresentou algum efeito anti-

inflamatório, visto que a quantidade de neutrófilos (p=0,02) nos esfregaços da 

mucosa, bem como de neutrófilos (p=0,001), mononucleares (p=0,001) na superfície 

interna da PT mostraram diferença estatisticamente significante entre os dias 0, 7 e 

14, fato que reforça os achados na literatura (116).  

O gel de própolis demonstrou algum efeito antibacteriano, pois a 

quantidade de bactérias nos esfregaços da mucosa (p=0,001) e da superfície interna 

da PT (p<0,001) mostraram uma redução estatisticamente significante entre os 

quatro momentos do estudo, nossos achados vão de encontro aos relatos da 

literatura (15, 118). Por outro lado, Gomes et al. (130) observaram que as bactérias 

foram mais susceptíveis à pomada de própolis a 20% quando comparadas a 

tetraciclina a 1%. Acredita-se que os flavonóides agem na inibição do RNA-

polimerase bacteriano ou na membrana celular da bactéria, causando danos 

funcionais e estruturais (118). 

Muitos autores têm estudado a atividade antifúngica da própolis contra C. 

albicans, sendo que o extrato etanólico mostrou uma atuação mais eficaz (17, 108, 

120). Os achados ultraestruturais vistos em micrografias de varredura de eletróns 

sugerem que a atividade antifúngica da própolis ocorre em função de alterações na 

parede celular do fungo, que conduz a um aumento de volume e ruptura de sua 

membrana celular (108). Não observamos evidências destes achados em nosso 

estudo. No entanto, Ota et al. (16) verificaram uma diminuição do número de 

Candida sp. nos pacientes usuários de PT, que fizeram uso do extrato da própolis 

hidroalcoólico. Dias et al. (128) demonstraram inibição do crescimento in vitro de 
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Candida sp. expostas ao extrato etanólico de própolis. Molina et al. (129) 

demonstraram que o extrato glicólico de própolis apresentava capacidade fungicida 

para todas as cepas de C. albicans.  

Ao compararmos os tratamentos realizados, observamos que a nistatina 

demonstrou uma redução significativa na quantidade de fungos (p>0,001), tanto no 

esfregaço da mucosa palatina, como na superfície interna da PT. Por outro lado, 

Santos et al. (24) observaram uma regressão similar entre os pacientes usuários de 

PT com candidíase bucal, que foram tratados com extrato de própolis verde em 

comparação ao grupo controle, que fez uso de nistatina.  

Nossos resultados evidenciam que o extrato aquoso de própolis, utilizado na 

produção do gel não teve efeito antifúngico. Isso também foi constatado por Dias et 

al. (128) que verificaram que as amostras dos extratos aquosos de própolis 

apresentaram pouca, ou nenhuma, eficácia na inibição do crescimento in vitro das 

leveduras. Além disso, o extrato aquoso de própolis teve halo de inibição 

significativamente menor do que os da nistatina nos testes microbiológicos. Vale 

ressaltar, que a composição química da própolis varia de acordo com flora local, a 

região de coleta, o período de coleta da resina e a forma de extração da própolis, 

fatores que podem influenciar a concentração dos flavonóides e, consequentemente, 

as atividades farmacológicas da própolis (114, 123); acreditamos que estes possa 

ter sido um fator para o efeito antifúngico negativo do nosso gel. 

Apesar de vários estudos demonstrarem a atividade antifúngica e 

antibacteriana para o extrato etanólico de própolis, optamos por utilizar o extrato 

aquoso de própolis uma vez que estudos relataram que o extrato etanólico pode 

causar irritação na mucosa bucal (9, 108). Outro fator importante constatado em 

nosso estudo e que pode justificar nossos resultados, foi a concentração de 5% do 

extrato aquoso de própolis utilizada no gel, visto que Santos et al. (24, 25) usaram 

extrato etanólico de própolis a 20 e 10%, respectivamente. Entretanto, Gomes et al. 

(130) demonstraram que as cepas de Candida foram mais susceptíveis ao própolis 

nas concentrações 5, 10, 15 e 20% do que a nistatina a 5%. Além disso, estes 

mesmos autores relataram que a atividade antimicrobiana do gel de própolis ocorre 

de uma maneira dose-dependente. Nosso período de uso do gel de própolis foi de 

14 dias com quatro aplicações diárias. Assim, podemos sugerir que a nossa 

concentração de 5% e a posologia do gel de própolis também podem justificar o 

efeito antifúngico negativo no tratamento da EP.  
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A maior limitação deste estudo consistiu na falta de isolamento de fungos 

por meio de culturas microbiológicas. Apesar desta limitação, nossos resultados 

corroboram com a literatura pertinente e a metodologia aplicada demonstra o quão 

importante é a citologia esfoliativa para o diagnóstico da EP, assim como, auxilia na 

escolha do tratamento. No entanto, são necessários mais estudos para avaliar 

melhor o efeito da própolis, bem como o seu uso no tratamento da EP.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 A superfície interna da PT constitui um reservatório para a colonização de 

microrganismos, visto que apresenta maiores quantidades de bactéria e 

fungos no esfregaço quando comparadas a mucosa palatina. 

 A EP tipo II apresenta maior quantidade de fungos e bactérias no esfregaço 

da mucosa palatina e da superfície interna da PT.  

 A nistatina apresentou melhor resultado clínico comparativamente ao gel de 

própolis, visto que houve uma redução gradativa do grau de eritema nos 

quatro momentos do estudo.  

 O gel de própolis diminuiu a quantidade de bactérias presentes no esfregaço 

da mucosa palatina e na superfície interna da PT maxilar nos quatro 

momentos do estudo.  

 O gel de própolis reduziu a quantidade de neutrófilos na mucosa palatina nos 

quatro momentos da pesquisa.  

 A nistatina reduziu a quantidade de fungos presentes no esfregaço da 

superfície interna da PT maxilar nos quatro momentos do estudo.   

 A nistatina reduziu significativamente a quantidade de fungos presentes no 

esfregaço da mucosa palatina e da superfície interna da PT maxilar quando 

comparada ao gel de própolis.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
Eu, ______________________________________ fui convidado a participar 

de projeto de pesquisa da FOUSP denominado: AVALIAÇÃO CLÍNICA DO EFEITO 
DO GEL DE PRÓPOLIS NA ESTOMATITE PROTÉTICA EM PACIENTES IDOSOS 
USUÁRIOS DE PRÓTESE TOTAL, sob responsabilidade dos pesquisadores Maria 
Luiza Moreira Arantes Frigerio, Israel Rojas-Cabrera, Luciana Corrêa e Natasha da 
Silva Leitão.  

Aceitei participar do mesmo, após explicação detalhada dos procedimentos  
realizados, riscos e benefícios envolvidos nesta pesquisa, como abaixo serão  
explicados.   

1. O objetivo do estudo será uma avaliação clínica e citopatógica do efeito do 
gel de própolis, no tratamento da estomatite protética em pacientes idosos usuários 
de PT superior. 

2. Descrição dos procedimentos: 

 O estudo será realizado no Programa Envelhecer Sorrindo do 
Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo juntamente com a disciplina de Patologia 
da FOUSP e a Empresa Bioactive tecnologia em Polímeros LTDA.  

 Você será submetido a uma anamnese, ao exame de cognição, 
diagnóstico da estomatite protética e a uma análise citológica para a 
avaliação da reparação tecidual e detecção da colonização pelo fungo 
Candida sp., antes e após o uso dos géis. E retornará após 0, 5, 7 e 14 
dias para a repetição dos exames, a fim de avaliar o progresso do 
tratamento.  

 O gel de própolis é a base de um produto natural, associado a um 
polímero sintético. 

 A Nistatina é um medicamento antifúngico utilizado para o tratamento 
da estomatite protética. 

 O gel de própolis e de Nistatina serão cedidos pela Empresa Bioactive 
tecnologia em Polímeros LTDA a todos os pacientes participantes do 
estudo.  

 Você será instruído a continuar realizando a sua higiene oral e de 
como fará  a aplicação dos géis, durante o período da pesquisa.  

 Você aplicará os géis na superfície interna da prótese total, quatro 
vezes ao dia durante 14 dias, período correspondente a pesquisa. 

 Ao final da pesquisa, você irá responder uma questionário da sua 
satisfação quanto ao gel.  

 Por se tratar de um produto natural associado a um biomaterial, o gel 
não lhe proporcionará nem um risco, mas em caso de sensibilidade 
suspensa o uso do gel. 

 O benefício direto será o tratamento da estomatite protética, onde você 
não apresentará a sintomatologia clinica da lesão. 

 Todos resultados estarão a sua disposição após a execução dos 
mesmos.  

4. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.   
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5. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 
e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 
tratamento na Instituição.  

6. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 
pacientes, não sendo divulgada a sua identificação.  

7. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 
incluindo exames e consultas. Também não haverá compensação financeira 
relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 
absorvida pelo orçamento da pesquisa.   

8. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 
tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem 
direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente 
estabelecidas.  

9. Há o compromisso do pesquisador de utilizar os dados somente para esta 
pesquisa.  

Se houver Duvidas sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisas da Faculdade de Odontologia da USP, Av. Lineu Prestes, 
2227. Ou pelo e-mail natashaleitao@hotmail.com 

Finalmente, após as informações acima, me julgo esclarecido quanto a 
natureza da pesquisa na qual estou sendo envolvido e estou a par dos benefícios e 
malefícios possíveis. Da mesma forma, não me sinto obrigado ou coagido a 
participar do estudo. Sei ainda que se quiser desistir ou recusar a proposta, isso é 
possível sem que venha a ter prejuízos quanto a qualidade do meu atendimento 
nessa instituição, bem como meu relacionamento com a equipe médica que me dá  
assistência. Para tanto, assino abaixo:  

 
São Paulo,___________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Telefone:____________________________________________________________ 

RG ou CPF:__________________________ 
 

____________________________________ 
Assinatura do paciente ou responsável legal 
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APÊNDICE B - Ficha de anamnese 

 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome:............................................................................................................................. 

End. Residencial:.................................................................................................nº....... 

Bairro:..................................................................................................CEP:.................. 

Cidade:.................................................................................................Estado:.............. 

Telefone(s) para contato:(     )........................................................................................ 

Data Nascimento:.........................................................Idade......................................... 

Naturalidade:..............................................................Nacionalidade:............................ 

RG:.......................................................................CPF:.................................................. 

Estado civil:.................................Cor da pele:.......................Gênero:............................ 

Nível de escolaridade:.................................................................................................... 

 
HISTÓRIA MÉDICA 
 

1. Está sob tratamento médico? Sim   Não    

Qual?  

2. Toma algum medicamento? Sim   Não   

Qual?  

3. Teve reação a algum medicamento? Sim   Não   

Qual?  

4. Já usou própolis?  Sim   Não   

5. Tem alergia a mel? Sim   Não   

6. É hipertenso?  Sim   Não   

7. É diabético? Sim   Não   

8. Tem distúrbios neurológicos: 

8.1 Tem desmaios freqüentes? Sim    Não   

8.2 Tem dores de cabeça freqüentes? Sim    Não   

8.3 Tem convulsões? Sim    Não   

8.4 É epilético? Sim    Não   

8.5 Já fez tratamento psiquiátrico? Sim    Não   

8.6 Tem Alzheimer? Sim    Não   

8.7 Tem Parkinson? Sim    Não   

9. Tem distúrbios renais: 

9.1 Tem ou teve nefrite? Sim    Não   

9.2 Tem insuficiência renal? Sim    Não   

9.3 Faz hemodiálise? Sim    Não   

9.4 Tem cálculo renal? Sim    Não   

10. Tem distúrbios hepáticos: 

10.1 Tem cirrose? Sim    Não   

10.2 Tem ou teve Hepatite? Sim    Não   

11. Tem distúrbios sanguíneos: 

11.1 Tem anemia? Sim    Não   

11.2 Tem leucemia? Sim    Não   

11.3 Tem hemofilia? Sim    Não   



94 

12. Tem doenças das articulações: 

12.1 Tem artrite? Sim    Não   

12.2 Tem artrose? Sim    Não   

12.3 Tem reumatismo? Sim    Não   

12.4 Tem febre reumática? Sim    Não   

12.5 Sofre de osteoporose? Sim    Não   

13. Realiza ou já realizou quimioterapia ou radioterapia? Sim   Não   

Por que? 

14. Fuma? Sim    Não   

15. Faz uso de bebidas alcoólicas? Sim    Não   

16. Sente em sua boca: 

16.1 Queimação? Sim    Não   

16.2 Desconforto? Sim    Não   

16.3 Gosto desagradável? Sim    Não   

16.4 Dor? Sim    Não   

16.5 Perda do paladar Sim    Não   

17. Quanto tempo tem sua PT? Sup   Inf   

18. Sua PT superior machuca? Sim   Não   

19. Tira a PT durante alguma hora do dia? Sim   Não   

20. Dorme com a PT? Sim    Não   

21. Sempre retira a PT para higienizar? Sim    Não   

22. Higieniza a PT? Sim    Não   

23. Quantas vezes ao dia? 

Uma vez Sim    Não   

Duas vezes Sim    Não   

Três vezes Sim    Não   

Mais vezes Sim    Não   

24. Como higieniza a PT? 

Escova de dente e água Sim    Não   

Escova de dente e pasta Sim    Não   

Escova de dente e sabão Sim    Não   

Outros Sim    Não   

25. Coloca em alguma solução? 

Água  Sim    Não   

Água sanitária Sim    Não   

Vinagre Sim    Não   

Outras soluções Sim    Não   

26. Usa algum produto para fixação? Sim    Não   

Diagnóstico:__________________________________________________________ 

Grau da Inflamação:___________________________________________________ 

Intervenção: NISTATINA (   )  
                     PRÓPOLIS (   ) 
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Reavaliações: 

 

Observação 

 

 

 

 
0 – Ausência de eritema; 1 – eritema leve; 2 - eritema moderada; 3 – eritema grave 

 

Observação 

 

 

 

 
0 – Ausência de eritema; 1 – eritema leve; 2 - eritema moderada; 3 – eritema grave 

 

Observação 

 

 

 

 
0 – Ausência de eritema; 1 – eritema leve; 2 - eritema moderada; 3 – eritema grave 
 

 

 

DIA 5 

Nível de Eritema: 0    1   2    3   

DIA 7 

Nível de Eritema: 0    1   2    3   

DIA 14 

Nível de Eritema: 0    1   2    3   
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Mini-exame do Estado Mental 
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ANEXO C – Bula do gel de própolis 

 

 

APRESENTAÇÃO: Pote com 20g de gel 
 
COMPOSIÇÃO: Água deionizada, água, polietilenoglicol, extrato de própolis, 
glicerina, copoliol de dimeticona, carbómero, polissorbato 80, trietinolamina, 
metilparabeno, EDTA dissódico. 
 
INFORMAÇÃO AO PACIENTE: Própolis é uma substância resinosa obtida pelas 
abelhas através da coleta de resinas da flora da região, e alteradas pela ação das 
enzimas contidas em sua saliva. Os principais compostos químicos isolados da 
própolis até o momento podem ser organizados em alguns grupos principais como: 
ácidos e ésteres alifáticos, ácidos e ésteres aromáticos, açúcares, alcoóis, aldeídos, 
ácidos graxo, aminoácidos, esteróides, cetonas, charconas e di-hidrocharconas, 
flavonóides, terpenóides, proteínas, vitaminas B1, B2, B6, C, E, bem como diversos 
minerais. Conservar o produto em local fresco com temperatura inferior a 40oC, 
protegida da luz. Manter a embalagem fechada. O prazo de validade é de 24 meses 
a partir da data de fabricação. Siga a orientação do seu médico e/ou dentista, 
respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não 
interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico e/ou dentista. Informe 
seu médico e/ou dentista o aparecimento de reações desagradáveis como sintomas 
de dermatite de contato, alergia, e/ou outras reações desagradáveis. Este 
medicamento não deve ser utilizado por pessoas com alergia comprovada a 
derivados de própolis ou mel. Suspenda o medicamento em caso de 
hipersensibilidade.  
 
INDICAÇÕES: O gel oral de própolis possui um grande potencial terapêutico, 
principalmente, em relação às atividades antiinflamatória, antimicrobiana, antiviral, 
antineoplásica, cicatrizante e antioxidante. Apresenta atividades antimicrobianas 
contra Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Salmonella typhimurium, S. 
enteritides e Candida albicans.  
 
CONTRA-INDICAÇÕES: Não são conhecidas restrições ao uso do gel de própolis 
desde que obedecidas as dosagens e a periodicidade recomendadas. A Própolis 
não possui contra-indicações, exceto por hipersensibilidade aos seus componentes, 
caso em que o uso deve ser interrompido.  
 
REAÇÕES ADVERSAS: Existem poucos relatos na literatura científica sobre os 
efeitos adversos da própolis, no entanto pode ocorrer casos de alergia ou dermatite 
de contato.   
 
MODO DE USAR: Aplique (lambuze) o gel na superfície interna da dentadura 
superior, quatro vezes ao dia por um período de quartoze dias. Para aplicação do 
gel oral recomendamos que a higiene bucal seja feita de maneira adequada, 
incluindo os cuidados necessários com a limpeza de próteses dentárias.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Abelha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resina
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ANEXO D – Bula da suspensão de nistatina 100.000 UI 
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ANEXO E – Ficha de registro de citologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


