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Orlandini RK. Prevalência e virulência de Candida spp. em indivíduos com tuberculose e 

suas relações com proteínas antifúngicas salivares, Ribeirão Preto, 2020. 90p.– Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 

 

RESUMO 

A patogênese da tuberculose (TB) associada ao seu tratamento antimicrobiano de longa 

duração tornam-se fatores preditivos para infecções fúngicas. Alguns estudos demonstraram 

uma alta prevalência de espécies de Candida em pacientes com tuberculose (TB), o que pode 

estar associado à terapia antimicrobiana, ao aumento da virulência de Candida spp. ou ao 

desequilíbrio das secreções antifúngicas salivares endógenas. Por meio de um estudo de 

coorte, a prevalência, a virulência de Candida spp e as concentrações de proteínas 

antifúngicas salivares, lactoferrina (Lf) e histatina 5 (Hist5), foram  avaliadas na cavidade oral 

de 30 pacientes com TB em diferentes estágios do seu tratamento. Esses resultados foram 

comparados com aqueles encontrados em 60 indivíduos sistemicamente saudáveis (controle).  

 Amostras de enxágue bucal e saliva foram coletadas antes de 45 dias e após 120 dias de 

tratamento de pacientes com TB. Essa coleta foi realizada apenas uma única vez em pacientes 

sistemicamente saudáveis. Candida spp foram identificadas por ensaios de polimorfismo de 

comprimento de fragmento de restrição e os seguintes fatores de virulência foram estudados: 

produção de fosfolipase C e proteinase, capacidade de formação de biofilme e formação de 

hifas de Candida spp. Na saliva verificaram-se as concentrações de Lf e Hist-5 por ELISA. 

O diagnóstico clínico da TB e seu tempo de tratamento estiveram associados à maior carga 

fúngica de Candida spp. (p<0,0001) e a maior prevalência de Candida não-albicans 

(p=0,0003). Também verificamos aumento nos fatores de virulência, expressos pela produção 

de fosfolipase C de Candida albicans (p=0,0015) e de espécies não-albicans (p= 0,0165) em 

pacientes com TB. A produção de proteinase de Candida albicans também foi maior em 

pacientes com TB quando comparados àquelas isoladas de pacientes sistemicamente 

saudáveis (p=0,0032. Os níveis salivares de Lf estiveram maiores em pacientes com TB (p= 

0,0001).  

Em conclusão observamos que o diagnóstico da TB e seu tratamento antimicrobiano estão 

associados com o aumento da carga fúngica, virulência de Candida spp e maior prevalência 

de espécies não-albicans, o que atenta para o maior risco de lesões orais e disseminações 

sistêmicas nesses pacientes. 

Palavras chaves: Candida spp; tuberculose, virulência de Candida spp, proteínas 

antifúngicas salivares; Tratamento antituberculose. 
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Orlandini RK. Prevalence and virulence of Candida spp. in patients with tuberculosis and 

their associations with salivary antifungal proteins. Ribeirão Preto, 2020. 90p. School of 

Dentistry of Ribeirão Preto, University of São Paulo. 

 

ABSTRACT 

The pathogenesis of tuberculosis (TB) and its long-term antimicrobial treatment are predictive 

factors for fungal diseases. Some studies have demonstrated a high prevalence of Candida 

species in patients with TB, which may be associated with antimicrobial therapy, with an 

increase in the virulence of Candida spp., or the imbalance of endogenous salivary antifungal 

secretions. Through a cohort study, the prevalence, virulence of Candida spp, and 

concentrations of salivary antifungal proteins, lactoferrin (Lf) and histatin 5 (Hist5) were 

evaluated in the oral cavity of 30 TB patients at different stages of their treatment. These 

results were compared with those found in 60 systemically healthy (controls).  

Saliva and oral rinse samples were collected before 45 days and after 120 days of treatment 

from patients with TB, and once in systemically healthy patients. Restriction fragment length 

polymorphism assays were performed to identify Candida spp, and the following virulence 

factors (phospholipase C and proteinase production, biofilm formation capacity, and hyphae 

formation) of Candida spp were studied. Salivary concentrations of Lf and Hist 5 were 

determined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). TB patients had higher fungal 

burden of Candida spp. (p <0.0001), and prevalence of non-albicans Candida (NAC) (p = 

0.0003) than healthy patients. In addition, longer phase of TB treatment (120 days) was also 

associated to these results. We also observed an increase in virulence factors, expressed by the 

production of phospholipase C from Candida albicans (p = 0.0015) and NAC (p = 0.0165) in 

patients with TB. The proteinase production was higher in C. albicans from TB patients when 

compared to those systemically healthy patients (p = 0.0032). Lf salivary levels were also 

higher in TB patients than in healthy patients (p = 0.0001). 

In conclusion, we observed that the diagnosis of TB and their treatment were associated with 

high burden fungal, Candida spp virulence and prevalence of NAC. These findings alert for 

the high-risk for the occurrence of oral lesions and systemic dissemination in TB patients.  

 

Key words: Candida spp; tuberculosis, virulence of Candida spp; salivary antifungal 

proteins; anti-tuberculosis treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estudos têm verificado um aumento nas comorbidades relacionadas à Candida spp. 

em pacientes com tuberculose (TB) (Latha et al., 2011; Chen et al., 2015). Estudos 

observacionais transversais constataram um maior número de casos de candidíase e maior 

carreamento de espécies de Candida na cavidade oral de pacientes com TB (Shiboski et al., 

2014; Astekar et al., 2016). Muito possivelmente, essas alterações estejam relacionadas ao 

tratamento antibiótico de longa duração ministrado para o tratamento dessa doença (De Vriese 

et al., 1998; Rekha et al., 2005). De nosso conhecimento, não existem estudos que verifiquem 

a influência do tratamento anti-TB sobre a prevalência de diferentes espécies de Candida na 

cavidade oral, tampouco sobre a influência do diagnóstico clínico da TB e de seu tratamento 

sobre a virulência de espécies de Candida. 

Esse estudo coorte objetivou estudar a prevalência e a virulência das espécies de 

Candida de pacientes com TB em diferentes etapas de seu tratamento, comparando tais 

resultados com a prevalência e virulência de indivíduos sistemicamente saudáveis, a fim de 

contribuir para o conhecimento das possíveis causas para o aumento do carreamento de 

Candida spp. e de suas patologias associadas em pacientes com TB. Tendo em vista que a 

Candida comensal na cavidade oral pode ser foco para as lesões orais e para disseminações 

sistêmicas; e, dado o grande número de relatos de infecções sistêmicas relacionadas à 

Candida, com alto índice de mortalidade, se tornou importante estudar a influência do 

diagnóstico clínico da TB e de seu tratamento sobre a frequência e sobre os fatores de 

virulência da Candida spp. isoladas na cavidade oral desses pacientes. 

 

1.1 Aspectos gerais sobre a TB 

A OMS reconhece a TB como a doença infecciosa que mais mata, superando a 

infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e malária juntos. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2015, 10,4 milhões de pessoas tiveram TB e mais 

de 1 milhão morreram em decorrência dessa doença em todo o mundo. A população mais 

vulnerável à TB são os indivíduos infectados pelo HIV, indivíduos privados de liberdade, 

indivíduos em situações de rua e indígenas. Em 2015, 4.543 óbitos decorreram da TB no 

Brasil (Brasil, 2017). 

O óbito por essa doença é considerado um evento sentinela por ser evitável, é 

indicativo da fragilidade na assistência ao paciente e determina a identificação de 

condicionantes no processo de adoecimento (Brasil, 2017). Estes dados alarmantes colocam a 
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TB como prioridade em gestão de saúde pública (Brasil, 2017). A partir da Assembleia 

Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde Brasileiro implementou o Plano Nacional pelo fim 

da Tuberculose que tem como meta atingir uma incidência de 10 casos de TB em 100 mil 

habitantes até o ano de 2035, incentivando o diagnóstico precoce e pesquisa. Atualmente, a 

incidência de TB no Brasil é de 32,4 em 100 mil habitantes, dados de 2016 (Brasil, 2017). 

A TB é causada por uma micobactéria, a Mycobacterium tuberculosis, que pode 

acometer uma série de órgãos e sistemas, sendo a forma pulmonar a responsável pela 

manutenção e transmissão da doença (Castelo Filho, 2004). A TB pode ser latente e ativa. Na 

TB latente o indivíduo está infectado pela micobactéria, mas não apresenta sintomatologia e 

sinais da doença, uma vez que o sistema imune limita a infecção e a mantém sobre controle 

(Fisher, et al. 2013). Já a TB ativa ocorre principalmente em pacientes imunossuprimidos, 

mais vulneráveis às doenças oportunistas. Acompanha o desenvolvimento bacteriano o 

aparecimento de sinais e sintomas que incluem tosse seca persistente de mais de três semanas, 

hemoptise, suores noturnos, febre e perda de peso (Campbell; Bah-Sow, 2006). A TB ativa é 

predominante no sexo masculino e atinge prioritariamente a faixa etária de 20 a 49 anos. 

Cerca de 80% dos casos são pulmonares, e 20% são extrapulmonares (Piller, 2012).    

A maioria das formas extrapulmonares acontece em órgãos sem condições ótimas de 

crescimento bacilar, sendo quase sempre de instalação insidiosa e evolução lenta. As formas 

mais frequentes, com pequenas variações em diferentes períodos e regiões, são: TB pleural, 

TB linfática, TB osteoarticular, TB geniturinária e TB intestinal, embora praticamente 

qualquer local possa ser afetado pela doença (Lopes et al, 2006). 

O tratamento da TB envolve o uso de antimicrobianos por tempo prolongado, podendo 

durar mais de dois anos, e algumas vezes associados ao uso de corticosteroides. O tratamento 

da TB requer associação antimicrobiana e supervisionamento da administração das drogas, 

devido sua longa duração e baixa adesão. O esquema terapêutico mais comum, demonstrado 

na Tabela 1, denominado de esquema básico é dividido em duas fases. Na primeira fase, fase 

intensiva, faz-se o uso de rifampicina, isoniazida, pirazinamida, e etambutol (RIPE). Esta fase 

tem duração média de dois meses e visa reduzir a transmissão, a morbidade e a resistência 

microbiana.  A segunda fase, denominada de fase de manutenção, é aquela em que o bacilo 

está em crescimento lento. Nessa fase tem o objetivo de eliminar os bacilos persistentes 

proporcionando uma cura efetiva e duradoura da TB. O número de antimicrobiano é reduzido, 

sendo geralmente utilizado a rifampicina e isoniazida (RI) com duração média de quatro 

meses (Castelo Filho, 2004). 
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Tabela 1 – Esquema Básico (2RIPE + 4RI) para TB Pulmonar para adultos e adolescentes.

 
Fonte: Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde (Brasil, 2018) 

R: rifampicina; I: isoniazida; P: pirazinamida; E: etambutol. 

 

Em todos os esquemas, a medicação é administrada em uma única dose diária que 

deve ser ingerida em jejum de duas horas. Esse jejum deve ser mantido por mais uma hora 

após a administração do medicamento (Brasil, 2018).  Para a escolha do melhor esquema 

terapêutico é considerado o comportamento metabólico e localização do bacilo (Brasil, 2011). 

As micobactérias produzem enzimas hidrolíticas como β-lactamases e aminoglicosídeo acetil 

transferases explicando sua resistência aos fármacos habituais usados no tratamento anti-TB 

(David, 1981; Cole et al., 1998), precedendo o surgimento de TB multirresistente (TB-MDR) 

e TB extensivamente resistente à drogas (TB-XDR). A diferença do TB-MDR e a TB-XDR 

está na resistência do Mycobacterium tuberculosis aos fármacos. Na TB-MDR a resistência 

refere-se à rifampicina e isoniazida, e na TB-XDR à resistência refere-se à rifampicina, 

isoniazida, fluoroquinolona e aos antibióticos injetáveis como a amicacina, canamicina e 

capreomicina, usados como segunda linha no tratamento anti-TB (Gandhi NR et al., 2010). 

Os antimicrobianos de uso prolongado podem promover superbactérias (Nascimento, 

2005), inclusive na cavidade oral, dificultando a eficácia da terapêutica no processo 

infeccioso, alterando a microbiota comensal e tornando-as patógenos oportunistas (Van 

Winkelhoff et al., 1996). Nesse contexto, os anticorpos, defensinas salivares e fatores 

nutricionais também influênciam na interação bacteriana e na incidência de Candida spp. da 

cavidade oral (Stenderup, 1990). 

 

1.2 Relação da TB com a infecção por Candida spp. 

A patogênese da TB, associada com o longo uso de antibióticos tornam-se fatores 

preditivos para superinfecções fúngicas e não raramente encontramos relatos de infecções 

fúngicas associadas à TB pulmonar ativa (Astekar et al., 2016; Fontalvo et al., 2016; Chen et 

al., 2015). Chen e colaboradores, em 2015, observaram que a TB aumenta o risco de 

candidíase invasiva em paciente imunocompetente, sem histórico de uso de drogas 
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imunossupressoras e procedimento cirúrgico. A prevalência de casos de co-infecção TB 

pulmonar e Candida é de cerca de 15-32% em diferentes estudos (Naz; Tariq, 2004; Vargas-

Montiel, 1999). 

Estudos observaram um aumento adicional na contagem de Candida e de casos de 

candidíase em pacientes co-infectados pelo HIV e pelo Mycobacterium tuberculosis. Owotade 

e colaboradores, em 2013, verificaram uma prevalência de 77,4% de colonização pela 

Candida spp. entre os pacientes infectados pelo HIV com TB ativa ou com história recente de 

TB em detrimento da colonização de 56% daqueles pacientes infectados pelo HIV sem 

histórico de TB. Resultados semelhantes foram encontrados por Thanyasrisung e 

colaboradores, em 2014, onde verificou-se um aumento de 30% na prevalência de Candida 

spp em pacientes infectados pelo HIV quando esses possuíam história recente de TB. 

Em 2014, Shiboski e colaboradores propuseram um estudo clínico, com 454 pacientes, 

que objetivou avaliar se a presença de candidíase poderia ser utilizada como ferramenta para 

triar casos de co-infecção HIV/TB. Nesse trabalho os autores verificaram a presença de 

candidíase em 35% dos pacientes co-infectados e de 16% nos pacientes infectados somente 

pelo HIV. Independentemente da contagem de linfócitos T CD4+, a chance de apresentar TB 

foi 2,4 vezes maior entre os pacientes com candidíase oral. Baseados nesses resultados, os 

autores defendem que a candidíase é um preditor dos casos de TB em pacientes infectados 

pelo HIV. 

A associação de infecção por Candida com um preditor de mortalidade em pacientes 

infectados pelo HIV (Gustafson et al., 2007) e sua maior prevalência em pacientes co-

infectados pelo Mycobacterium tuberculosis e pelo HIV, nos fez atentar para o estudo da 

influência do diagnóstico de TB sobre a prevalência, carreamento e virulência de Candida spp 

em pacientes com TB. 

A relação da Candida com a Mycobacterium é desconhecida, no entanto, diversos 

estudos mostram que pacientes com TB apresentam maior probabilidade de co-infecção 

fúngica (Mortazavi et al, 2019; Najeeb et al, 2019; Ochieng et al, 2005).   Najeeb e 

colaboradores, em 2019, relatam que complicações pós-TB podem causar danos irreversíveis 

aos pulmões e que a prevalência de coinfecção Candida-TB continua alta, mesmo depois do 

tratamento anti-TB (Najeeb et al., 2019; Owotade et al., 2013).   

 

1.3 Aspectos gerais das espécies de Candida. 

A Candida é um microrganismo saprofítico e oportunista da família dos 

Cryptococcaceae (GUARRO et al., 1999). Estão presentes na microbiota intestinal, cavidade 
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oral e vagina, comportando-se como microrganismo comensal em hospedeiro com função 

normal do sistema imunológico inato, no entanto, rompido o equilíbrio parasita-hospedeiro a 

Candida é responsável por vários processos patológicos que podem variar de doenças 

mucocutâneas não fatais a doenças invasivas graves (Neville et al., 2016; Marr et al., 2000).  

Na cavidade oral, as infecções causadas pelas espécies de Candida são denominadas 

de candidíase oral, sendo reconhecidas quatro variações clínicas dessa condição: candidíase 

pseudomembranosa, candidíase eritematosa, candidíase hiperplásica e candidíase 

mucocutânea (Neville et al., 2016). Os indivíduos com candidíase oral podem apresentar-se 

completamente assintomáticos ou queixar-se de ardência local, dor, halitose, sensação de 

revestimento sobre a mucosa e dificuldade de deglutição. 

A candidíase pseudomembranosa caracteriza-se pela presença de placas brancas 

cremosas que se destacam facilmente, quando a mucosa é raspada, deixando uma superfície 

cruenta e sangrante (Narani; Epstein, 2001). Essas placas cremosas destacáveis são 

constituídas principalmente de células epiteliais descamadas, fibrina, tecido necrótico, restos 

alimentares, células inflamatórias, bactérias e hifas. A candidíase eritematosa caracteriza-se 

pela presença de áreas vermelhas lisas, comumente encontradas no palato, comissura labial e 

dorso da língua. A candidíase hiperplásica é a forma menos comum de candidíase e pode 

apresentar-se na forma lisa, nodular ou rugosa, ocorrendo principalmente na mucosa oral, 

língua e palato duro. Quando se manifesta na forma rugosa, a candidíase hiperplásica 

apresenta características muito semelhantes às da leucoplasia. A candidíase hiperplásica se 

diferencia da candidíase pseudomembranosa pela presença de placas que não são destacáveis 

(Reichart; Khongkhunthian; Bendick, 2003). A candidíase mucocutânea é um grupo raro, 

provocada por um distúrbio imunológico, caracterizada pela infecção persistente e recorrente 

de Candida spp. Estudos sugerem que a citocina IL-17 é crítica na imunidade relacionada à C. 

albicans e mutações do gene responsável por produzir essa citocina resultam em candidíase 

mucocutânea (Neville et al. 2016).  

A Candida compreende um grande gênero de mais de 200 espécies, das quais 

aproximadamente 20 estão associadas a patologias humanas, dentre elas a Candida albicans, 

Candida glabrata, Candida krusei, Candida tropicalis, Candida parapsilosis (Dadar et al., 

2018) e Candida aureus (Saris; Meis; Voss, 2018).  

Embora presente de maneira comensal no trato digestivo e, sobretudo, na cavidade 

oral, alguns estudos mostraram que a colonização oral assintomática pode levar à lesão oral 

ou tornar-se uma fonte de infecções disseminadas (Lockhart et al., 1999; Vargas et al., 2002; 
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Fidel et al., 2006). As infecções sistêmicas provocadas pela Candida possuem uma taxa de 

mortalidade de 40% (Guerrero et al., 2016).  

Os principais fatores de riscos para a infecção sistêmica estão associados aos danos na 

barreira intestinal, à disfunção imune e à disbiose da microbiota residente, uma vez que a 

transição do comensalismo para a patogenicidade envolve fatores relacionados ao hospedeiro, 

a microbiota e a própria Candida (Basmaciyan et al., 2019). A candidemia é a presença de 

fungos do gênero Candida na corrente sanguínea e as espécies mais frequentes isoladas na 

circulação sanguínea são a C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. krusei, C. 

guilliermondii, C. glabrata (Colombo et al., 2006) e C. aureus (Cornelius; Clancy; Hong, 

2017). Essas infecções sistêmicas geralmente possuem origem endógena, uma vez que testes 

de genotipagem mostraram semelhança das Candida spp. colonizantes e infectantes (Cole et 

al., 1996; Nucci et al., 1998; Colombo et al., 2003).  

A espécie mais prevalente em candidemia é a C. albicans, no entanto, diversos 

trabalhos têm observado o crescimento da infecção por C. não-albicans (Krcmery; Barnes, 

2002; Gumbo et al, 1999). Aparentemente, a infecção sistêmica por espécies não-albicans 

possuem uma taxa maior de motalidade (Gumbo et al., 1990). Como exemplo, podemos citar 

que a mortalidade da candidemia provocada pela C. tropicalis pode chegar a 70% (Leung et 

al., 2002) e a C. glabrata a 100% (Medeiros et al., 2019).   

A colonização oral pela Candida pode contribuir com um aumento de 3 vezes no risco 

de desenvolvimento de candidemia em pacientes com transplante de medula óssea (Marr et 

al., 2000) e a carga de colonização de Candida, em Unidade Formadoras de Colônias (UFC) 

em cada mililitro (mL) de saliva, também tem sido considerado um fator de risco para a 

candidíase invasiva (Blijlevens et al., 2002). 

As pessoas em risco de candidíase grave incluem pacientes com um sistema 

imunológico comprometido e alteração na flora bacteriana pelo uso de antibióticos. 

Antibióticos de amplo espectro suprimem bactérias comensais no trato gastrointestinal (GI), 

facilitando assim a colonização por C. albicans e potencialmente levando à candidíase 

disseminada (Kobayashi-Sakamoto et al., 2018). 

 

1.4 Virulência das Candida spp. 

 Não apenas o estado imunológico e comorbidades estão associados ao carreamento e 

lesões provocadas pelas espécies de Candida. Outros fatores relacionados à levedura, 

denominados fatores de patogenicidade ou virulência, influenciam a forma como a infecção é 

apresentada e a sua gravidade (Riceto et al., 2015). Entre os principais fatores de virulência da 
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Candida spp. está a formação de hifas, a capacidade de formação de biofilme, a produção de 

exoenzimas como a proteinases e a fosfolipases. Estes fatores auxiliam na evasão das defesas 

do hospedeiro e na instalação da infecção (Sardi et al., 2013; Mello et al., 2016). Embora a 

gravidade das infecções por Candida tenha sido atribuída à imunodeficiência dos hospedeiros, 

estudos genotípicos e fenotípicos têm demonstrado grande associação entre a seleção natural 

de cepas e respectivo aumento de virulência com colonização de Candida (Mane et al., 2012). 

A capacidade de formar biofilmes é um importante fator de virulência para os 

microrganismos patogênicos. Os biofilmes são estruturas tridimensionais dinâmicas, 

caracterizadas pela presença de microrganismos envolvidos por uma matriz autossintetizada e 

por substâncias poliméricas extracelulares. Esta conformação proporciona um ambiente 

favorável para o crescimento e para a proteção contra medicações antifúngicas (Mello et al., 

2016; Rodrigues; Gomes; Rodrigues, 2019). As infecções associadas ao biofilme são mais 

difíceis de tratar e controlar, uma vez que as células do biofilme são de 10 a 1000 vezes mais 

resistentes que suas contrapartes planctônicas (Rodrigues; Gomes; Rodrigues, 2019). 

A capacidade da Candida de se diferenciar da forma leveduriforme para a forma 

filamentosa é denominada dimorfismo morfológico. Esse dimorfismo é uma adaptação do 

fungo às condições adversas como mudança de temperatura e pH. Essa mudança fenotípica 

são condições importantes no processo de invasão ao hospedeiro, e, consequentemente, torna 

o fungo mais virulento durante o processo infeccioso (De Rossi et al., 2011).  Além das 

pseudohifas e hifas, a produção de exoenzimas é responsável por danos na membrana celular 

do hospedeiro, propiciando sua aderência e invasão para camadas celulares mais profundas 

dos tecidos (Lyon; De Resende, 2006).  

As fosfolipases são um grupo heterogêneo de exoenzimas encontradas na superfície da 

levedura com atividade na faixa de pH 3,6 a 4,7, a qual atua na hidrólise dos fosfolipídios de 

membranas celulares e na hidrólise de um éster específico do glicofosfolipídeos, danificando-

as, consequentemente facilitando sua invasão, permitindo sua penetração em mucosas 

(Thomas et al., 2015).  Elas são classificadas em fosfolipase A, B, C ou D, de acordo com 

seus mecanismos catalíticos e local de ataque aos fosfolipídios (Knechtle et al., 2005). A 

fosfolipase C, em células eucarióticas, atuam como enzimas chave em algumas vias de 

transdução de sinal mediadas por receptor (Knechtle et al., 2005; Kunze et al., 2005).   

A proteinase é secretada durante o processo de adesão, colonização e invasão ao tecido 

hospedeiro e é responsável pela hidrolise de albumina, queratina, colágeno, hemoglobina, 

imunoglobulinas e proteínas da matriz extracelular (Naglik et al., 2005; Ruiz et al., 2005). Os 

referidos fatores de virulência parecem ser distintos entre as diferentes espécies de Candida 
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(Andreola et al., 2016), sendo a C. albicans a espécies com maior produção de proteinase e 

fosfolipase (Marcos et al., 2011; Andreola et al., 2016).  

 

1.5 Proteínas antifúngicas salivares endógenas: Lactoferrina e Histatina-5. 

A cavidade oral é continuamente exposta a um grande número de patógenos e 

antígenos, e, portanto, considerada em constante reação inflamatória, embora muitas vezes, de 

forma subclínica. Apenas quando as defesas são vencidas, os microrganismos conseguem 

penetrar a mucosa e levar ao aparecimento das doenças bucais. É importante considerar o 

importante papel da saliva na defesa e na proteção dos tecidos bucais, já que pacientes com 

redução do fluxo salivar apresentam maiores índices de alterações bucais (Mohammadi et al., 

2016; Sharma et al., 2006). Muitos fatores antimicrobianos endógenos são encontrados na 

saliva, dentre eles destacamos a lactoferrina (Lf) e a Histatina 5 (Hist5).  

Tanto a Lf quanto a Hist5 possuem grande atividade inibitória de crescimento e de 

promoção de lise celular de espécies de fungos e bactérias orais (MacKay et al., 1984; 

Schekels; Veerman; Amerogen, 1995; Gusman et al., 2001).  O fluxo e a composição salivar 

estabelecem um equilíbrio dinâmico entre Candida spp. e outros membros da microbiota 

comensal, prevenindo o estabelecimento de candidíase no hospedeiro imunocompetente 

(Odds et al., 2006; De Repentigny; Lewandowski; Jolicoeur, 2004; Vargas et al., 2005). No 

entanto, alguns estudos tem relacionado as variações das concentrações salivares de Lf e 

Hist5 com a maior colonização por espécies de Candida (Alves et al., 2014; Torres et al., 

2008).  

A Lf é armazenada em grânulos específicos dos neutrófilos e é liberada em situações de 

quimiotaxia e adesão desses granulócitos. A Lf tem sido proposta como um importante 

marcador inflamatório (Lourenço et al., 2013; Ozdemir, et al 2009) e também possui papel 

importante na inibição da adesão microbiana ao biofilme dental (Pierce; Legrand; Mazurier, 

2009). A Lf atua na imunidade inata por ser uma queladora de ferro com importante ação 

antifúngica, já que restringe a disponibilidade de ferro, necessária para o crescimento 

microbiano (Kontoghiorghes; Weinberg, 1995).  

Têm-se observado que além do sequestro de ferro, a Lf interage diretamente com a 

superfície celular da levedura, causando a formação de bolhas superficiais e extravasamento 

de proteínas para o meio extracelular. No entanto, esse efeito antifúngico da Lf é dependente 

de fatores locais como pH, temperatura e período de incubação (Anil; Samaranayake, 2002). 

Além dessas propriedades, a Lf é capaz de reduzir a atividade metabólica dos biofilmes de C. 
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albicans, in vitro.  Essa redução na atividade de biofilme também é explicada pelo sequestro 

de ferro, fundamental para o crescimento microbiano (Curvelo et al., 2019). 

A histatina é um grupo de peptídeos antimicrobianos secretados pelas glândulas 

salivares humanas com poderosa ação antifúngica, principalmente contra C. albicans (Torres 

et al., 2008). As principais proteínas da família das histatinas são as histatinas 1, 3 e 5, com a 

histatina-1 (Hist1) e a histatina-3 (Hist3) codificadas por dois genes distintos, enquanto a 

histatina-5 (Hist5) é um produto proteolítico de Hist3 (Khan et al., 2013).  

Dentre as histatinas, a Hist5 apresenta a maior capacidade antifúngica. Helmerhorst e 

colaboradores, em 2001, observaram que a Hist5 induz a morte fúngica por inibição da 

respiração mitocondrial de maneira dose-dependente, com o seguinte mecanismo de ação: 

primeiramente a Hist5 se liga a receptores da membrana fúngica e são translocadas para 

dentro da célula onde vão ter como alvo as mitocôndrias energizadas, causando o efluxo de 

ATP, íons cálcio e magnésio, promovendo a morte celular (Torres et al., 2008; Helmerhorst et 

al., 1997). 

Devido ao relatado aumento na prevalência de Candida spp. em pacientes com TB e 

devido ao risco de Candida spp. comensais serem fontes para sua disseminação sistêmica, 

sobretudo em pacientes imunocomprometidos, nosso estudo hipotetizou que o diagnóstico 

clínico da TB e seu tratamento antimicrobiano pudesse aumentar a carga fúngica e a 

prevalência de espécies de Candida spp na cavidade oral desses pacientes. Para explicar esse 

possível aumento, hipotetizamos que ele pudesse decorrer do aumento da virulência das 

espécies de Candida spp ou por um desequilíbrio das secreções salivares de proteínas 

antifúngicas salivares endógenas Lf e Hist5.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

Avaliar a prevalência, a quantificação e a virulência de Candida spp isoladas da 

cavidade oral de indivíduos com TB em diferentes fases do tratamento anti-TB, comparando-

os aos indivíduos sistemicamente saudáveis. 

 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Avaliar a influência do diagnóstico clínico da TB e do tempo de tratamento anti-

TB sobre a quantificação e prevalência das diferentes espécies de Candida spp. na cavidade 

oral. 

2.2.2 Avaliar e comparar os fatores de virulência entre as diferentes espécies de 

Candida isoladas de pacientes sistemicamente saudáveis e de pacientes em diferentes fases do 

tratamento anti-TB. Da mesma forma, verificar se os fatores de virulência, entre as mesmas 

espécies, sofrem influência do diagnóstico clínico de TB e do tempo de seu tratamento. Serão 

avaliados os seguintes fatores de virulência: Produção de fosfolipase C; produção de 

proteinases; capacidade de formação de biofilme; capacidade de formação de pseudohifas e 

hifas. 

2.2.3 Determinar os níveis salivares das proteínas antifúngicas Lf e Hist5 e verificar 

sua possível correlação com a prevalência e quantificação da Candida spp., assim como sua 

relação com diagnóstico clínico de TB e seu tratamento antimicrobiano. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 População e delineamamento do estudo.  

Pacientes em seguimento no Ambulatório de Moléstias Infecciosas do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP-USP), no Centro de Saúde 

Escola Cuiabá (CSE- FMRP-USP) ou na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

(FORP-USP) foram convidados a participar deste estudo. Nós investigamos a carga fúngica, 

prevalência e virulência de Candida spp, assim com as concentrações de proteínas 

antifúngicas salivares, na cavidade oral de 30 pacientes com TB em diferentes estágios do seu 

tratamento por meio de um estudo coorte. Estes resultados foram comparados àqueles 

encontrados em 60 pacientes sistemicamente saudáveis por meio de um estudo transversal. O 

cálculo amostral do total de participantes foi estabelecido utilizando software GPower 3.0.10 

com tamanho de efeito de 50%, nível de significância de 5% e poder de 80%, totalizando 27 

participantes por grupo. Considerando o isolamento de Candida spp. 50% menor entre os 

pacientes sistemicamente saudáveis, estipulamos um total de 30 pacientes com TB (grupo TB) 

e 60 pacientes sistemicamente saudáveis, sem sinais e sintomas de doenças sistêmicas (grupo 

controle).  

Todos os participantes foram informados dos objetivos da pesquisa e deram seu 

consentimento livre e esclarecido (Anexo A). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da FORP (CAAE 87787018.0.00005419) (Anexo B), com co-participação do 

HCFMRP-USP (CAAE 8978018.0.300115440) (Anexo C) e a anuência do CSE-FMRP-USP 

(Anexo D). 

 

3.2 Controle de vieses 

Além dos objetivos dessa pesquisa, outros fatores podem influenciar a prevalência de 

Candida spp. na cavidade oral, como exemplificados na Figura 1. 
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Figura 1 – Diagrama de causalidade. Fatores associados e não associados a TB que podem influenciar na 

prevalência de Candida spp. 

 

A fim de diminuirmos os possíveis fatores de confusão, os pacientes foram 

selecionados de acordo com os seguintes fatores de inclusão: 

 Pacientes sistemicamente saudáveis: pacientes sem sinais e sem sintomas de 

doenças sistêmicas; não apresentar envolvimento sistêmico que possa interferir 

na prevalência e na contagem de Candida spp., como diabetes mellitus, 

tratamento antineoplásico ou estado de imunossupressão; não ter feito uso de 

medicação antimicrobiana e anti-inflamatória nos últimos 3 meses; não 

apresentar envolvimentos protéticos extensos, como uso de prótese total ou uso 

de prótese parcial removível com cobertura palatina. 

 Pacientes com TB: além de seguirem os mesmos critérios descritos para os 

pacientes sistemicamente saudáveis, os pacientes apresentaram TB confirmada 

por exame de cultura do escarro, teste rápido molecular e/ou baciloscopia. 

Para diminuirmos a influência de outros fatores, o grupo de pacientes sistemicamente 

saudáveis e o grupo de pacientes com TB foram pareados por idade, sexo e número de 

tabagistas aproximados entre os grupos. E para diminuir a influência da condição oral no 

estudo, os dois grupos foram semelhantes no índice de CPO-D (Número médio de Dentes 

Permanentes Cariados, Perdidos e Obturados) e de PSR (Periodontal Screening Index). Para 

tanto, os participantes sistemicamente saudáveis foram selecionados com base no índice de 

COP-D e PSR encontrados nos participantes com TB. 

Os participantes inclusos nesta pesquisa foram divididos em dois grupos de acordo 

com a presença de diagnóstico clínico de TB 
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 Grupo TB: composto de 30 participantes com diagnóstico clínico de TB. 

 Grupo controle: composto por 60 pacientes sem diagnóstico clínico de TB. 

A fim de verificarmos a influência do tratamento anti-TB sobre a prevalência, 

quantificação, virulência da Candida spp., os participantes do grupo TB foram avaliados duas 

vezes em tempos distintos. 

 Tempo 1 (1T): foram coletadas amostras de enxaguado bucal (bochecho com 

tampão fosfato-salino) e saliva de pacientes diagnosticado com TB em 

tratamento antibiótico há menos de 45 dias, ou seja, em fase intensiva de 

tratamento anti-TB. 

 Tempo 2 (2T): foram coletadas amostras de enxaguado bucal e saliva dos 

mesmos pacientes do 1T, quando esses tiverem sob tratamento antibiótico por 

mais de 120 dias, ou seja em fase de manutenção do tratamento anti-TB. 

Os tempos limítrofes de 45 dias e 120 dias foram estabelecidos de acordo com os 

resultados prévios encontrados por Querido e colaboradores, em 2011, e Astekar e 

colaboradores, em 2016. 

 

3.3 Métodos clínicos 

Os participantes foram submetidos a exame clínico-anamnésico e coleta das amostras, 

como se segue: 

 

3.3.1 Anamnese  

 Os participantes foram submetidos a um questionário sobre suas condições médico-

odontológicas (Anexo E). Algumas questões foram dirigidas diretamente ao entrevistado, 

como: dados pessoais, automedicação e história odontológica. Informações sobre tempo de 

TB, tempo de tratamento, ganho ou perda recente de peso, medicamentos em uso e 

sintomatologia persistente foram obtidas por meio de consulta ao prontuário médico. 

  

3.3.2 Exame físico intra e extraoral 

No exame físico extraoral foi avaliado linfonodos, alterações cutâneas faciais e 

alterações perilabiais. No exame intrabucal foi avaliado: língua, assoalho bucal, gengiva, 

mucosa jugal, palato duro, palato mole e tonsilas. Número de dentes cariados, perdidos e 

obturados compuseram o índice COP-D; Avaliação periodontal simplificada PSR foi 

realizada utilizando sonda periodontal modelo 621 determinada pela Organização Mundial da 
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Saúde (WHO-621), seguindo os critérios estabelecidos pela American Dental Association e a 

American Academy of Periodontology, 1992. 

 

3.3.3 Coleta do enxágue bucal 

A contagem de Candida spp. foi realizada nas amostras de enxágue bucal com tampão 

fosfato-salino (PBS) pela técnica descrita por Samaranayake, em 1986. Um dia antes da 

coleta, foram preparados frascos contendo 10mL de PBS (pH 7,3, 0,1 M) e esterilizados em 

autoclave. Esses frascos contendo PBS estéril foram acondicionados em temperatura de 4 oC 

até seu uso. O participante foi convidado a realizar bochecho com 10 mL de PBS por 60 

segundos e expectorar dentro de um coletor universal. O coletor universal foi acondicionado à 

40C e conduzido imediatamente ao laboratório, onde foi centrifugado (2000 g por 10 

minutos).  Após a centrifugação o sobrenadante foi descartado e o resíduo sólido depositado 

no fundo do tubo falcon ressuspendido em PBS até que se atingisse 1 mL de solução. A partir 

desse 1 mL de solução realizou-se a análise da prevalência e quantificação de Candida spp. 

 

3.3.4 Coleta da saliva 

 Para a coleta da saliva, os participantes foram instruídos a não se alimentar, não beber 

e não escovar os dentes uma hora antes da coleta, de forma a minimizar os riscos de 

contaminação da amostra. Os participantes foram orientados a ficar sentados, com a cabeça 

levemente inclinada para frente, e deixar salivar normalmente por cinco minutos, em um 

frasco colocado abaixo do lábio inferior. Todas as amostras foram coletadas 

preferencialmente, entre oito e onze horas da manhã. O fluxo salivar foi avaliado. As amostras 

foram levadas ao laboratório e centrifugadas a 800 g por 30 minutos a 4 oC. A saliva foi 

alicotada em criotubos e imediatamente congelada a -80 oC até as análises necessárias 

(Schekels; Veerman; Amerogen, 1995). 

  

3.4 Análise da prevalência e quantificação de Candida spp. em pacientes saudáveis e em 

pacientes com TB 

 

3.4.1 Quantificação de Candida spp. 

A quantificação da Candida spp. foi realizada no enxaguado bucal. Para tanto, 100 µL 

de amostra pura do enxaguado e diluições seriadas de 10-1 e 10-2 foram semeadas em 

duplicata em placas de Petri de cultura com Ágar Sabouraud Dextrose com cloranfenicol 

(Difco, Detroit, USA) e incubadas em estufa de cultura à 37 °C por 48 horas. As culturas 
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positivas foram contadas e obtidas as médias das duplicatas para a determinação do número 

de Unidades Formadoras de Colônias (UFC/mL). A UFC foi calculada utilizando a seguinte 

fórmula: UFC = (colônias encontradas X 10n) /quantidade em mL da solução utilizada; sendo 

n o valor absoluto da diluição (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Placa de Petri (90 x 15 mm) de cultura com Ágar Sabouraud Dextrose com cloranfenicol para 

quantificação da Candida spp e placa de Petri (30 x 10 mm) com CHROMagar CandidaTM para a identificação 

presuntiva das espécies de Candida. 

  

3.4.2 Identificação das espécies de Candida spp. por CHROMagarTM   

Para a identificação das espécies de Candida, 100 µL de amostras do enxaguado bucal 

e de suas diluições foram semeados em placa de Petri contendo CHROMagar CandidaTM 

(Difco, Detroit, USA), à 37 °C por 48 horas. O meio CHROMagarTM identificou de maneira 

presuntiva as espécies de Candida baseadas nas diferentes tonalidades que essas adquiriram 

(Figura 3). Uma colônia de cada cor foi expandida em caldo Sabouraud Dextrose e 

armazenada com 15 % de glicerol (Sigma-Aldrich, St Louis, USA) em freezer -80 ºC, para 

posterior confirmação por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).  
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Figura 3 – Placa de Petri (90 x 15 mm) com CHROMagar CandidaTM para identificação presuntiva das espécies 

de Candida spp. 

 

 

3.4.3 Isolamento das cepas de Candida spp. 

 As cepas foram isoladas a partir de uma colônia da cultura do CHROMagarTM 

separadas com auxílio de uma alça de semeadura estéril de 10 µl e ressuspendido em 5 mL de 

caldo Tryptic Soy Broth (TSB – Difco, Detroit, USA) colocados na estufa em 37 ºC por 24 

horas para o crescimento das cepas (Figura 4). Após as 24 horas as cepas foram aliquotadas 

em 300 µL de glicerol a 40 %.  

 

 

Figura 4 – Procedimento para o isolamento da colônia da cultura do CHROMagarTM ressuspendido em 5 mL de 

caldo Tryptic Soy Broth (TSB – Difco, Detroit, USA) e posterior armazenamento em glicerol 40 %. 

 

 

3.4.4 Extração do DNA das leveduras 

Para o PCR, realizamos a extração do DNA de todas as espécies isoladas dos pacientes 

e dos DNAs das seguintes cepas comerciais da ATCC (ATCC, Virginia, USA) C. albicans 

(90028), C. glabrata (2001), C. parapsilosis (90018), C. tropicalis (750) e C. dubliniensis 
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(7987) para comparação do polimorfismo no comprimento dos fragmentos de restrição. A 

alíquota das Candidas isoladas de pacientes e das cepas comerciais foram semeadas em 

estrias múltiplas em placa de Petri com Ágar Sabouraud Dextrose (Difco, Detroit, USA). Após 

24 horas de crescimento, uma colônia foi transferida para um tubo de ensaio com 10 mL de 

caldo Sabouraud Dextrose. Após 24 horas, os respectivos tubos foram submetidos à 

centrifugação por 5 minutos a 3200 g. O pellet resultante foi ressuspendido em 500 μL de 

tampão de lise (200 mM de Tris-HCl; 250 mM de NaCl; 25 mM de EDTA;0,5% de Solução 

de Dodecil Sulfato de Sódio), associados à 500 μg de pérolas de vidro (Sigma-Aldrich, St 

Louis, USA) de 425-600 μm de diâmetro, lavadas previamente com ácido clorídrico. As 

amostras foram levadas ao agitador e homogeneizadas por 10 minutos. Todo o lisado foi 

transferido para um microtubo de 1,5 mL com 500 μL de fenol-clorofórmio (1:1) (Sigma-

Aldrich, St Louis, USA). Em seguida, os microtubos foram novamente agitados, por 10 

minutos e centrifugados a 2000 g (centrifuga 5430R, Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) por 

10 min. A fase aquosa obtida desta centrifugação foi transferida para um novo tubo de 1,5 mL 

e a ela foi adicionado 1 mL de isopropanol (Sigma-Aldrich, St Louis, USA). Uma nova 

centrifugação foi realizada e o pellet resultante foi lavado com 500 μL de etanol a 70 % 

(Sigma-Aldrich, St Louis, USA). Após nova centrifugação por 5 minutos, o pellet foi seco à 

temperatura ambiente. As amostras foram ressuspendidas em 50 μL de água ultra pura e 

submetidas a um tratamento com 20 μg/mL de RNAse (Sigma-Aldrich, St Louis, USA) em 

banho-maria à 37 ºC por 30 minutos. Após o tratamento, 1 μL de cada amostra foi diluída em 

49 μL de água e quantificada em espectrofotômetro (BioSpec-mini, Shimadzu Biotech, 

Nagaokakyo, Quioto, Japão). A medida da absorbância foi realizada em 260 nm e 280 nm e a 

razão 260/280 determinou a pureza da amostra. A integridade do DNA foi avaliada aplicando-

se as amostras em gel de agarose (Agargen, Torrejon de Ardoz, Espanha). Após a 

confirmação da integridade, as amostras foram estocadas a -20 ºC. 

 

3.4.5 Reação de PCR  

A reação de PCR foi conduzida pela amplificação parcial (IGS2) e total do IGS através 

de primers descritos por Cornet e colaboradores, em 2011. Utilizamos os primers para a 

amplificação parcial do IGS (IGS2): 5’-TTAACTACAGTTGATCGGAC-3’ (forward) e 5’-

CTTAATCTTTGAGACAAGC-3’ (reverse) para as espécies de C. albicans, C. dubliniensis, 

C. glabrata e C. tropicalis. A amplificação total do IGS: 5’-CGATCTGCTGAGATTAAG-3’ 

(forward) e 5’-CTTAATCTTTGAGACAAGC-3’ (reverse) foi realizada  para a identificação 

da C. parapsilosis. Para amplificação utilizamos uma mistura contendo 10 pmol de cada 
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primer (foward e reverse), 5 nmol de dNTP (Qiagen, Hilden, Alemanha), 1,5 U de Taq 

polymerase (Sigma-Aldrich, St Louis, USA), 10 % de tampão da Taq Polymerase (Sigma-

Aldrich, St Louis, USA), e 50 ng de DNA, em um volume final de 25μL, que foi submetido à 

ciclagem térmica com desnaturação inicial a 94 °C por 4 minutos, seguida por 30 ciclos de 30 

segundos a 94 °C, 30 segundos a 48 °C, 2 minutos e 30 segundos a 72 °C e um passo de 

elongação final de 5 minutos a 72 °C (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – (A) Cuba de eletroforese horizontal (B) Aplicação das amostras em gel de agarose (C) Termociclador 

usado na amplificação o material genético das amostras. 

 

 

  O produto da amplificação foi submetido à digestão por meio de enzimas de restrição 

para determinação do polimorfismo dos fragmentos de restrição necessários para a 

identificação das espécies de Candida. Para tanto utilizamos: enzima NlaIII (New England 

BioLabs, Massachusetts, USA) para o IGS2 e enzima AluI (Invitrogen, Waltham, MA) para o 

IGS. A análise de cada matriz de gel foi realizada por meio de comparação visual dos padrões 

de bandas das cepas que foram identificadas com as cepas referências (Figura 6) e através da 

comparação dos padrões descritos por Cornet et al., 2011. 
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Figura 6 – Comparação visual dos padrões de bandas das cepas que foram identificadas com as cepas referências 

(ATCC).  

 

 

3.5 Estudo da virulência de isolados de Candida spp de pacientes saudáveis e com TB 

 

3.5.1 Avaliação da Produção de Proteinase e Fosfolipase C 

Inicialmente, o caldo de cultura Sabouraud Dextrose foi inoculado com uma 

concentração de 106 cél/mL das diferentes espécies de Candida e incubados à 37 °C por 24 

horas. Após esse período, 1 mL de suspensão celular foi transferida para microtubos e 

centrifugados a 6000 rpm (centrifuga 5430R, Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) por 5 

minutos. O sobrenadante foi utilizado para a análise da produção de protease e o resíduo 

sólido para a análise da produção da fosfolipase C. 

A quantificação da proteínase foi realizada através de kit fluorimétrico EnzChek® 

Protease Assay Kit (Molecular Probe, Eugene, Oregon, USA). Em uma placa de 96 poços 

foram adicionados 100 μL do sobrenadante e 100 μL da solução caseína BODIPY diluída 20 

vezes em tampão de digestão do EnzChek® Protease Assay Kit. A placa foi incubada a 

temperatura ambiente por 2 horas em área protegida da luz. A leitura da fluorescência foi 

realizada em fluorímetro (Synergy II, Biotek Instruments, Winooski, VT, USA), com excitação 

de 485 nm e emissão em 538 nm. Juntamente foi realizada curva padrão da tripsina do 

EnzChek® Protease Assay Kit para a determinação enzimática. 

Para a avaliação da produção de fosfolipase o material sólido obtido por centrifugação 

foi ressuspendido em tampão de lise (2M TrisHCl, 1 M CaCl2, pH 7,4) e posteriormente 

levado à agitação por 20 segundos e novamente centrifugado por 5 minutos à 10000 rpm 

(centrifuga 5430R, Eppendorf, Hamburgo, Alemanha). A avaliação da produção de 

fosfolipase foi realizada por meio do kit fluorimétrico Amplex Red® Phosphatidylcholine-
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Specific Phospholipase C Assay (Molecular Probe, Eugene, Oregon, USA) segundo 

recomendações do fabricante. Para tanto, 100 µL de solução, contendo 2 % de Amplex Red 

(20mM), 1 % de Horseradish Peroxidase, 2 % de Alkaline Phosphatase, 1 % de Choline 

Oxidase, 0,78 % de Lecitina e 93,2 % de tampão de digestão, foi adicionada à 100 µL do 

lisado em cada poço de placa de 96 poços. A placa foi mantida a 37 oC em estufa por 3 horas 

em região protegida de luz. A leitura da fluorescência foi realizada em fluorímetro (Synergy 

II, Biotek Instruments, Winooski, VT, USA) com excitação em 544 nm e emissão em 590 nm. 

Os valores obtidos foram comparados com os valores de fluorescência dos controles positivos 

fornecidos pelo fabricante (Figura 7). 

 

 

Figura 7 – Placa de 96 poços após aplicação do substrato para o ensaio da atividade da fosfolipase C (A) e para o 

ensaio da atividade de proteinase (B). 

  

 

3.5.2 Avaliação da capacidade de formação de biofilme 

A capacidade de formação de biofilme das Candidas isoladas foi avaliada de acordo 

com a atividade metabólica. Para tanto, se formou biofilme com as colônias isoladas em placa 

de poliestireno de 96 poços de fundo em U. Para isso foram preparadas suspensões contendo 

1x106 células de leveduras por 200 µL do caldo de cultura Sabouraud Dextrose, em seguida 

100 µl das suspenções foram plaqueadas e incubadas a 37 °C. A atividade metabólica foi 

avaliada por ensaio XTT [2,3-bis-(2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil)-2H-tetrazolio-5-

carboxanilida] (Sigma-Aldrich, St Louis, USA) que se baseia na habilidade das enzimas 

desidrogenases mitocondriais de converterem o sal tetrazólio XTT (amarelo) em um produto 

cromogênico solúvel em água, o formazan (laranja) (Meshulam  et  al., 1995) (Figura 8) 

mensurado no leitor de microplacas (Multiskan GO, Thermo Fisher Scientific, Vantaa, 

Finlândia). O XTT à 1mg/ mL em PBS foi adicionado na razão de 20:1 em solução de 

menadiona (Sigma-Aldrich, St Louis, USA) a 0,4 mM diluída em acetona (Sigma-Aldrich, St 
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Louis, USA). As placas foram incubadas à 37 ºC em ambiente escuro por 2 horas e a leitura 

obtida à 492 nm. 

 

 

Figura 8 – Metabolismo de XTT em um sal de formazina cor de laranja solúvel em água por células viáveis. 
Esquema de uma placa de ensaio XTT.  Placa de 96 poços de ensaio XTT. 

 

 

3.5.3 Avaliação da formação de hifas 

Um volume de 3x106 células/mL foi transferido para 5 mL de meio 199 indutor de 

hifas (LGC Biotecnologia, Cotia, SP, Brasil) acrescido de 10 % de soro fetal bovino (LGC 

Biotecnologia, Cotia, SP, Brasil) (Figura 9). Após incubação a 37 oC por 3 horas sob agitação 

de 80 rpm (centrifuga 5430R, Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) foi procedido a contagem de 

leveduras e hifas em câmara de Neubauer (HBG, Alemanha), com objetiva de 10x e 40x em 

microscopio óptico (Bio-Focus Saintifik SDN BHD, Petaling Jaya, Malásia) (Figura 10). 

 

 

Figura 9 -  Meio indutor de hifas e aplicação do meio contendo as leveduras e hifas em câmara de Neubauer. 
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Figura 10 – Avaliação da formação de hifas. Fotomicrografia das hifas em Câmara de Neubauer (HBG, 

Alemanha) com objetiva de 10 vezes (A). Fotomicrografia da hifa da Candida spp. em objetiva de 40 vezes (B). 

 

 

3.6 Mensurações dos níveis salivares de proteínas antifúngicas 

 

3.6.1 Mensuração da Lf salivar 

A mensuração da Lf salivar foi determinada por ELISA, do inglês Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay. Inicialmente realizamos diluições seriadas de Lf (Lactoferrin from 

human Milk – Sigma-Aldrich, St Louis, USA), em concentração inicial de 5 μg/mL, 

adicionando 100 μL de cada concentração de Lf por poço, em duplicata. Amostras salivares 

foram diluídas dez vezes em PBS e adicionadas à placa de ELISA, em duplicata (100 μL por 

poço). As diferentes concentrações de Lf e as amostras dispensadas sobre a placa foram 

incubadas durante uma hora em banho-maria a 37 oC. Após a incubação e posterior lavagem 

com PBS realizamos o bloqueio da placa com ovalbumina a 10 % (Sigma-Aldrich, St Louis, 

USA), 200 μL por poço, overnight, à 4 oC). Após o bloqueio adicionamos o anticorpo 

primário policlonal de coelho anti-Lf humana L3263 (Rabbit anti-human lactoferrin L3262, 

Sigma-Aldrich, St Louis, USA) que foi incubado durante uma hora, em banho-maria a 37 oC. 

Após lavagens com PBS adicionamos o anticorpo secundário oriundo de ovelha anti-IgG de 

coelho conjugada a peroxidase (CAPPEL – Peroxidase conjugated goat IgG fraction to rabbit 

IgG – MP Biomedicals, Illkirch, França), que foi incubada por 45 minutos, e após nova 

lavagem com PBS realizamos a revelação com o-Phenylenediamine dihydrochloride (Sigma-

Aldrich, St Louis, USA) segundo as recomendações do fabricante. Para a leitura empregarmos 

absorbância, realizada em leitor de ELISA (TP Reader ThermoPlate, São Paulo, Brazil), à 

492nm (Figura 11). 
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Figura 11 – Elisa para lactoferrina. 

 

 

3.6.2 Dosagem histatina 5 salivar 

Os níveis salivares da Hist5 foram determinados atráves do Human Histatin 5 ELISA 

kit (Cusabio Biotech Co. LLD), seguindo as recomendações do fabricante. Inicialmente, 

realizamos diluições seriadas do padrão de Hist5, em concentração inicial de 800 ƞg/mL.  

Cem mililitros de saliva e das diluições do padrão foram adicionados por poço e incubados 

por 2 h a 37 °C. Posteriormente foi adicionado 100 μL da Biotin-antibody, incubado por 1 

hora a 37°C. Após a incubação e posterior lavagem com tampão, foi adicionado 100 μL do 

HRP-adivin por 1 hora a 37oC. Após nova lavagem, adicionou-se 90 μL do substrato 3,3′,5,5′-

Tetramethylbenzidine (TMB) que foi incubado por 30 minutos, protegido da luz. Finalmente, 

adicionou-se 50 μL de stop solution e a leitura da absorbância foi realizada em leitor de 

ELISA (Epoch – BioTek, Winooski, VT, USA) a 450 nm, com correção de comprimento de 

onda de 570 nm.  

 

3.7 Análise estatística 

As análises dos resultados foram realizadas com o auxílio do software GraphPad 

Prism 5. A análise estatística foi realizada considerando testes bicaudais e nível de confiança 

de 95% (α = 0,05).  

As análises descritivas incluíram estimadores pontuais como medianas e quartis 

(primeiro quartil – Q1 e terceiro quartil – Q3), assim como média e desvio padrão, quando 

necessário. Para verificar a normalidade de distribuição dos dados foi utilizado teste de 

Shapiro-Wilk. Destacamos que apenas as mensurações salivares de Lf apresentaram 

distribuição normal. Para as análises bivariadas de comparação entre os grupos (sem 

dependência dos dados) foi utilizado o teste qui-quadrado ou o teste exato de Fisher para os 

desfechos categóricos, já para as comparações bivariadas categóricas dependentes ou pareadas 
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foi utilizado o teste de McNemar. Para as comparações das análises bivariadas contínuas foi 

utilizado o teste t para os dados paramétricos, e teste de Mann Whitney para os dados não 

paramétricos. As análises bivariadas contínuas dependentes foram analizadas pelo teste t 

pareado, para os dados paramétricos, e teste de Wilcoxon para os dados não paramétricos.  

Para a comparação de três médias utilizou-se o teste de Kruskal-Walis, com pós-teste 

de Dunn para os dados não paramétricos e a análise de variança ANOVA, com pós-teste de 

Tukey para os dados paramétricos. Para a comparação de correlações entre duas variáveis 

empregou-se a correlação não paramétrica de Spearman.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Características da população  

O presente estudo foi realizado no munícipio de Ribeirão Preto, interior do estado de 

São Paulo, entre agosto de 2018 e dezembro de 2019.  Nesse período, aproximadamente 220 

novos casos de TB ocorreram em Ribeirão Preto. Foram inclusos no estudo 90 indivíduos, 60 

participantes sistemicamente saudáveis e 30 participantes com diagnóstico clínico de TB. A 

pesquisa foi baseada na coleta de enxaguado bucal e saliva dos 30 participantes com 

diagnóstico clínico de TB em dois tempos: quando estavam com menos de 45 dias de 

tratamento (1T) e quando completaram mais de 120 dias de tratamento anti-TB (2T). Já entre 

os participantes sem diagnóstico clínico de TB as análises foram realizadas em uma única 

coleta de enxaguado bucal e saliva. O fluxograma de inclusão dos participantes está detalhado 

na Figura 12.  

As análises dos dados demográficos e clínicos demonstram homogeneidade entre os 

participantes do grupo TB e os participantes do grupo controle (Tabela 3). Os homens foram 

maioria nos dois grupos de estudo, 70% no grupo TB e 60% no grupo controle, a mediana de 

idade dos participantes também se mostrou homogênea no grupo TB, 30,5 (25,5 - 50) anos, e 

controle, 36,5 (28,5 - 45,5) anos. Os dados clínicos da condição oral, como o CPO-D e o PSR, 

também foram semelhantes entre os grupos estudados, no entanto, o grupo TB apresentou 

menor fluxo salivar, 1,3 (0,77 - 2) mL/min, quando comparado ao grupo controle, 2 (2 - 3) 

mL/min (p<0,0001, teste de Mann-Whitney). Nenhum dos participantes apresentaram lesões 

orais relacionadas à Candida e/ou à TB.  

A frequência de comorbidades cardíacas, hepáticas e psiquiátricas também foi 

semelhante entre os grupos de estudo, como mostrado na Tabela 3. Todos os participantes 

com TB apresentaram a forma pulmonar da doença, no entanto, em 2 participantes coexistia a 

TB pleural, em 2 participantes a TB miliar, em 1 participante coexistia a TB abdominal e em 

1 participante a TB neural. Apenas dois participantes do grupo TB eram multidrogas 

resistentes. Ainda entre os participantes com TB, 27 faziam uso do esquema básico do 

tratamento anti-TB, tanto na fase de intensiva (1T), quanto na fase de manutenção (2T) como 

pode ser observado na Tabela 2. 
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Figura 12. Fluxograma do delineamento do estudo. Pacientes com tuberculose (grupo TB) e paciente 

sistemicamente saudáveis (grupo controle). 

 

Tabela 2 – Esquemas do tratamento anti-TB durante a fase de intensiva, TB (1T), e de manutenção, TB (2T). 

Esquemas TB (1T) TB (2T) 

R+I+P+E 27 1 

R+I+P+E+Lev 1 0 

R+E+Lev 2 1 

R+I 0 27 

E+Lev+Ami 0 1 

R: rifampicina; I: isoniazida; P: pirazinamida; E: etambutol; Lev: levofloxacina; Ami: amicacina 
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Tabela 3 – Características sócio demográficas dos participantes com e sem tuberculose. 

Variáveis Grupo TB Grupo controle P valor 

Número de participante 30 60   

Sexo                      Homens 21 (70%) 36 (60%) 0,3585 

Mulheres 9 (30%) 24 (40%)   

Idade 30,5 (25,5-50) 36,5 (28,5-45,5) 0,3102 

Etnia                      Branco 13 (43,3%) 36 (60%) 0,1787 
Não Branco 17 (56,7%) 24 (40%)   

Tabagismo             Fumante 9 (30%) 15 (25%) 0,6217 

Não fumante 21 (70%) 45 (75%)   

Drogadição               Sim 5 (16,7%) 5 (8,3%) 0,2915 

Não 25 (83,3%) 55 (91,7%)  

Bebidas alcoólicas    Sim 8 (26,7%) 15 (25%) 1,000 

Não 22 (73,3%) 45 (75%)   

CPOD (DP) 7,9 (7,39) 6,18 (7,37) 0,1149 

PSR                             0 5 19 0,7079 

1 12 21   

2 10 14   

3 1 2   

4 1 1   

Edêntulo 1 3   

Fluxo salivar ml/min 1,3 (0,77-2) 2 (2-3) <0,0001 

Comorbidades     Hipertensão 1 8 0,2624 

Cardiopatia 1 0 0,3333 
Acidente vascular cerebral 1 0 0,3333 

Hiperplasia prostática benigna 1 0 0,3333 

Hipertireoidismo 1 0 0,3333 

Hepatotoxicidade 1 0 0,3333 

Herpes Zoster 1 0 0,3333 

Distúrbios psiquiátricos 1 2 1,00 

Formas de TB       
TB pulmonar 24 (80%)     

TB pulmonar e TB pleural 2 (6,7%)     

TB pulmonar e TB miliar 2 (6,7%)     

TB pulmonar e TB abdominal 1 (3,3%)     

TB pulmonar e TB neural 1 (3,3%)     

Tratamento       

Multidroga resistente 2 (6,6%)     
Sensível 28 (93,3%)     

Teste exato de Fisher e Teste de Mann-Whitney. Os dados são apresentados como número e porcentagem, 

exceto quando indicado. Os dados contínuos são apresentados como mediana (Q1 – Q3)  

 

4.2 Estudo da quantificação das Unidades Formadoras de Colônia de Candida spp 

isoladas da cavidade oral de pacientes com TB e sistemicamente saudáveis. 

A contagem de UFC/mL de Candida spp esteve maior nos participantes com 

diagnóstico clínico de TB, quando comparados ao grupo controle (p<0,0001, teste de 

Kruskal-Wallis), sobretudo durante o 2T (p=0,04, teste Wilcoxon). Os participantes do grupo 

controle tiveram mediana de 1 (0 – 66) UFC/mL, enquanto essa contagem foi aumentada para 

400,5 (19,5 – 2687,5) UFC/mL, no 1T e para 1380 (20 – 4082) UFC/mL no 2T, como 

demonstrado na Figura 13. 
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Figura 13 – Comparação das Unidades Formadoras de Colônia (UFC/mL) entre o grupo controle e os grupos 

com diagnóstico clínico de tuberculose (TB) no tempo 1 (1T) e tempo 2 (2T) (p<0,0001; teste de Kruskal-
Wallis). Comparação entre os diferentes tempos TB 1T e TB 2T realizada pelo teste pareado de Wilcoxon 

(p=0,04). 

 

4.3 Estudo da frequência de Candida spp isoladas na cavidade oral de pacientes com TB 

e em pacientes sistemicamente saudáveis.  

De maneira geral, a Candida spp. foi mais isolada nos pacientes com TB, quando 

comparada ao grupo controle (p=0,0006, teste Qui-quadrado), isso ocorreu principalmente 

pelo maior isolamento de C. não-albicans entre os pacientes com TB (p=0,0003, teste Qui-

quadrado). Diferentemente das C. não-albicans, a C. albicans foi isolada na mesma proporção 

entre o Grupo TB e controle (p=0,7386, teste Qui-quadrado). No grupo controle a C. albicans 

foi isolada em 41,7 % dos participantes e no grupo TB a C. albicans foi isolada em 50 % dos 

pacientes no 1T e 46,7 % no 2T, como demonstrado na Tabela 4 e na Figura 14. Não houve 

qualquer influência do tempo de tratamento anti-TB sobre a frequência de C. albicans isolada 

da cavidade oral desses pacientes, como demonstrado pelo teste de McNemar demonstrado na 

Tabela 5 (p= 1,000). 

A C. não-albicans foi isolada em 26,7 % dos participantes do grupo controle, no 

entanto, seu isolamento foi aumentado para 50 % dos participantes do grupo TB no 1T e para 

70 % no 2T (p=0,0003 teste Qui-quadrado). Nosso estudo observou que o tempo de 

tratamento anti-TB foi responsável pelo aumento de isolamento de C. não-albicans na 

cavidade oral de pacientes com TB, como detalhado na Tabela 5 e pelo teste de McNemar 

(p=0,0233). 
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Dentre as C. não-albicans, a C. tropicalis foi a mais prevalente no grupo TB no tempo 

2 (43,3%) quando comparado ao 1T (26,7 %) e ao grupo controle (6,7 %) (p=0,0002; teste 

Qui-quadrado). E, embora sem significância estatística, a C. dubliniensis também esteve mais 

presente no grupo TB no 2T (26,7 %) quando comparado ao 1T (13 %) e ao grupo controle 

(10 %) (p= 0,1084; teste Qui-quadrado), da mesma maneira, a C. glabrata foi mais prevalente 

no grupo TB no 2T (6,7 %) quando comparado ao 1T (3,3 %) e ao grupo controle (3,3 %) 

(p=0,626; teste Qui-quadrado). A C. nivariensis foi isolada em apenas 1 (3,3 %) paciente com 

TB, tanto no 1T quanto no 2T e a C. guilliermondii foi isolada em apenas 1 paciente do grupo 

TB no 2T.    

 

Tabela 4 – Frequência de isolados de espécies de Candida em 60 pacientes sistemicamente saudáveis (grupo 

controle) e em 30 pacientes com tuberculose (TB), com menos de 45 dias de tratamento anti-TB (1T) e com mais 

de 120 dias de tratamento anti-TB (2T). 

  Controle TB (1T) TB (2T) p valor* 

Candida spp  55% 83,30% 90% 0,0006 

C. albicans 41,7% 50% 46,70% 0,7386 

C. não-albicans 26,70% 50% 70% 0,0003 

C. tropicalis 6,70% 26,7% 43,30% 0,0002 

C. dubliniensis 10% 13% 26,70% 0,1084 

C. glabrata 3,3% 3,3% 6,7% 0,6261 

C. famata 6,70% 0% 3,30% 0,3173 

C. nivariensis 0% 3,30% 3,30% 0,3617 

C. guilliermondii 0 0 3,30% 0,2203 

* teste qui-quadrado. 
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Figura 14 - Representação gráfica da frequência de isolados das espécies de Candida demonstradas na Tabela 4. 

 

Tabela 5 -  Frequência de isolamento de C. albicans e não-albicans em pacientes com tuberculose antes do 45 

dias de tratamento anti-TB (T1) e depois de 120 dias de tratamento anti-TB (T2). Teste de McNemar para dados 

nominais pareados. 
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Os pacientes com TB foram colonizados por mais espécies de Candida quando 

comparados ao grupo controle, especialmente durante o 2T (p=0,0006 – teste Qui-quadrado). 

No grupo controle, apenas 13 % dos pacientes foram colonizados por mais de uma espécie de 

Candida, semelhantemente ao grupo TB (1T), onde 10 % dos participantes foram colonizados 

por mais de 1 espécie de Candida, no entanto, durante o 2T esse número foi aumentado para 

36% dos indivíduos. Tais resultados estão detalhados na Tabela 6 e na Figura 15.  

 

Tabela 6 – Frequência de número de espécies de Candida isoladas em cada participante. Total de 60 pacientes 

sistemicamente saudáveis (grupo controle) e 30 pacientes com tuberculose (TB), com menos de 45 dias de 

tratamento anti-TB (T1) e com mais de 120 dias de tratamento anti-TB (T2). 

  Controle  TB (1T)  TB (2T) 

Não colonizados 45% 17% 10% 

1 espécie 42% 73% 53% 

2 espécies 13% 6,7% 33,3% 

3 espécies 0% 3,3% 3,3% 
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Figura 15 - Representação gráfica da frequência do número de espécies de Candida isoladas em cada 

participante, como demonstrado na Tabela 6. 

 

 

4.4 Estudo da virulência da Candida albicans isoladas da cavidade oral de pacientes 

sistemicamente saudáveis e com diagnóstico clínico de TB 

Os isolados de C. albicans dos pacientes com TB durante o 2T apresentaram maior 

atividade da fosfolipase C quando comparados ao grupo controle (p=0,0015; teste Kruskal-

Wallis), porém, não houve diferença na atividade da fosfolipase C quando comparamos os 

diferentes tempos de tratamento anti-TB entre si (p= 0,1353; teste Wilcoxon). A mediana da 

atividade da fosfolipase em 25 isolados de C. albicans da cavidade oral de pacientes do grupo 
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controle foi de 555,8 (527,9 – 572,8) µU/mL, essa atividade foi aumentada para 589,4 (545,8 

– 832,9) µU/mL, nos 15 isolados do grupo TB no 1T e para 692,1 (570,7 – 852,7) µU/mL nos 

14 isolados de C. albicans do grupo TB durante o 2T (p=0,0015, teste de Kruskal-Wallis), 

como demonstrado na Figura 16. 
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Figura 16 – Atividade da fosfolipase C em colônias de Candida albicans isoladas de pacientes sistemicamente 

saudáveis (controle) e em pacientes com diagnóstico clínico de tuberculose (TB) com menos de 45 dias (1T) de 

tratamento anti-TB e com mais de 120 dias (2T) de tratamento anti-TB (p=0,00015; teste de Kruskal-Wallis). 

 

A atividade da proteinase foi maior nas C. albicans isoladas no grupo TB quando 

comparada ao grupo controle (p=0,0032; teste Kruskal-Wallis). Porém, não houve diferença 

na proteinase quando comparamos o tempo de tratamento anti-TB no 1T e no 2T (p=0,3258; 

teste Wilcoxon). A mediana da atividade da proteinase foi de 27,9 (18,1 – 44,3) ƞg/mL para o 

grupo controle (n=25). Essa atividade foi aumentada no grupo TB durante o 1T (n=15) para 

106 (38 – 157,7) ƞg/mL e no 2T (n=14) para 55,7 (35,8 – 152,8) ƞg/mL, como demonstrado 

na Figura 17. 
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Figura 17 – Atividade das proteinases em colônias de Candida albicans isoladas de pacientes sistemicamente 

saudáveis (controle) e em pacientes com diagnóstico clínico de tuberculose (TB) com menos de 45 dias (1T) de 

tratamento anti-TB e com mais de 120 dias (2T) de tratamento anti-TB (p=0,0032; teste de Kruskal-Wallis). 

 

Para determinação da capacidade de formação de biofilme pela atividade metabólica 

foi utilizado o ensaio XTT. A atividade de formação de biofilmes das C. albicans foi 

semelhante entre os grupos estudados (p= 0,7836; teste Kruskal-Wallis) e entre os diferentes 

tempos de tratamento anti-TB (p=0,5016; teste Wilcoxon). A mediana da absorbância 

correspondente à atividade metabólica do biofilme no grupo controle foi de 1,16 (1,03 – 

1,26). No grupo TB, esta atividade foi de 1,0 (0,71 – 1,41) e 1,23 (0,84 – 1,31), no 1T e 2T, 

respectivamente, como demonstrado na Figura 18. 
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Figura 18 – Atividade metabólica da formação de biofilme em colônias de C. albicans isoladas de pacientes 

sistemicamente saudáveis (controle) e em pacientes com diagnóstico clínico de tuberculose (TB) com menos de 
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45 dias (1T) de tratamento anti-TB e com mais de 120 dias (2T) de tratamento anti-TB (p=0,7836; teste de 

Kruskal-Wallis). 

 

Assim como na atividade metabólica, a contagem de formação de hifas nas amostras 

de C. albicans isoladas da cavidade oral de pacientes sistemicamente saudáveis e com TB 

foram semelhantes (p= 0,4678; teste Kruskal-Wallis) e não houve qualquer influência do 

tempo do tratamento anti-TB sob essa variável (p= 0,0637; teste Wilcoxon). Entre as C. 

albicans isoladas do grupo controle a mediana de formação de hifas foi de 3 (1 – 6,5) x106 

céls/mL, já entre o grupo TB a contagem de formação de hifas foi de 4 (1 – 20) x106 céls/mL 

no 1T e de 2 (0,75 – 7) x106 céls/mL no 2T, conforme demonstrado na Figura 19. 
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Figura 19 – Contagem de formação de hifas em colônias de C. albicans isoladas de pacientes sistemicamente 

saudáveis (controle) e em pacientes com diagnóstico clínico de tuberculose (TB) com menos de 45 dias (1T) de 

tratamento anti-TB e com mais de 120 dias (2T) de tratamento anti-TB (p=0, 4678; teste de Kruskal-Wallis). 
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4.5 Estudo da virulência da Candida não-albicans isoladas da cavidade oral de pacientes 

sistemicamente saudáveis e com diagnóstico clínico de TB 

Para possibilitar o estudo da virulência entre os grupos do estudo, as demais espécies 

de Candida foram agrupas em C. não-albicans. O estudo de cada espécie de maneira 

individual não foi possível devido a menor frequência com que foram isoladas. A atividade da 

fosfolipase C de isolados de C. não-albicans da cavidade oral de pacientes com TB foi maior, 

sobretudo no 2T, do que àquela encontrada em isolados de pacientes sistemicamente 

saudáveis (p= 0,0165; teste Kruskal-Wallis). A mediana da atividade da proteinase de 16 

isolados do grupo controle foi de 579,5 (539,8 – 599) µU/mL, no entanto, essa atividade foi 

aumentada para 602 (571,9 – 699) µU/mL nos 14 isolados do grupo TB durante o 1T e para 

613,7 (586,5 – 685,8) µU/mL nos 26 isolados durante o 2T, como destacado na Figura 20. 
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Figura 20 – Atividade da fosfolipase C em colônias de C. não-albicans isoladas de pacientes sistemicamente 

saudáveis (controle) e em pacientes com diagnóstico clínico de tuberculose (TB) com menos de 45 dias (1T) e 
com mais de 120 dias (2T) de tratamento anti-TB (p=0,016; teste de Kruskal-Wallis). 

 
 

Não verificamos diferença na atividade de proteinase das C. não-albicans isoladas no 

grupo TB nos diferentes tempos quando comparada ao grupo controle (p=0,713; teste 

Kruskal-Wallis). A mediana de atividade da proteinase foi de 22 (11 – 113,9) ƞg/mL no grupo 

TB no 1T (n=14) e 39,1 (13,6 – 134,8) ƞg/mL no 2T (n=26), e de 30,1 (6,5 – 116,4) ƞg/mL 

para o grupo controle (n=16), como demonstrado na Figura 21. 
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Figura 21 – Atividade da proteinase em colônias de Candida não-albicans isoladas de pacientes sistemicamente 

saudáveis (controle) e em pacientes com diagnóstico clínico de tuberculose (TB) com menos de 45 dias (1T) de 

tratamento anti-TB e com mais de 120 dias (2T) de tratamento anti-TB (p=0,016; teste de Kruskal-Wallis). 

 

A atividade de formação de biofilmes das diferentes espécies de Candida foi maior no 

grupo controle quando comparados ao grupo TB (p=0,0045; teste Kruskal-Wallis). No grupo 

TB, o metabolismo celular das C. não-albicans foi semelhante entre os diferentes tempos de 

tratamento anti-TB. A mediana da absorbância correspondente à atividade de formação de 

biofilme foi de 0,8 (0,66 – 0,99) no 1T (n=14), e 0,94 (0,72 – 1,15) no 2T (n=26) do grupo 

TB, e de 1,22 (1,01 – 1,27) para o grupo controle (n=16), como demonstrado na Figura 22. 

 

Controle TB (1T) TB (2T)
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

(n= 16) (n= 14) (n= 26)

C. não-albicans

p=0,004

A
ti

v
id

a
d

e
 m

e
ta

b
o

lí
c
a
(m

D
O

/m
in

)

 
Figura 22 – Atividade metabólica da formação de biofilme em colônias de Candida não-albicans isoladas de 

pacientes sistemicamente saudáveis (controle) e em pacientes com diagnóstico clínico de tuberculose (TB) com 

menos de 45 dias (1T) e com mais de 120 dias (2T) de tratamento anti-TB (p=0,7836; teste de Kruskal-Wallis). 
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Não houve diferença na formação de hifas das amostras de C. não-albicans entre os 

diferentes tempos de estudo do grupo TB e no grupo controle (p=0,6713; teste Kruskal-

Wallis). No grupo controle, a mediana de contagem de formação de hifas foi 0 (0 – 3) X106 

céls/mL, já no grupo TB, a mediana de contagem de formação de hifas nas C. não-albicans 

foi de 1 (0 – 5,75) x106 céls/mL no 1T (n=14), e de 1 (0 – 4,25) X106 céls/mL no 2T (n=26), 

como destacado pela Figura 23. 
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Figura 23 – Contagem de formação de hifas em colônias de Candida não-albicans isoladas de pacientes 
sistemicamente saudáveis (controle) e em pacientes com diagnóstico clínico de tuberculose (TB) com menos de 

45 dias (T1) e com mais de 120 dias (2T) de tratamento anti-TB (p=0, 06713; teste de Kruskal-Wallis). 

 

 

4.6 Estudo da virulência entre as diferentes espécies Candida  

O estudo da virulência entre as espécies foi realizado a partir da mediana dos fatores 

de virulência de cada espécie, independentemente do grupo em que foram isoladas. As 

espécies com menores frequências de isolamento, como a C. famata, C. nivariensis e C. 

guilliermondii, foram agrupadas em único grupo denominado de “outras espécies”. Exceto a 

C. glabrata, que conhecidamanete não apresenta formação de hifas, todas as espécies de 

Candida expressaram os diferentes fatores de virulência estudados. Os fatores de virulência 

estudados (fosfolipase, proteinase, produção de biofilme e formação de hifas) encontrados nas 

diferentes espécies de Candida spp estão sumarizados na Tabela 7 e na Figura 24. 

 Comparada às outras espécies, a C. glabrata apresentou menor produção de 

fosfolipase, enquanto a C. tropicalis apresentou a maior atividade da fosfolipase (p=0,0471; 

teste Kruskal-Wallis) (Tabela 7 e Figura 24-A).   
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Tabela 7 – Fatores de virulência entre as diferentes espécies isoladas durante o estudo. 

  

Fosfolipase C 

(µU/mL) 

Proteinase 

(ƞg/mL) 

Atividade metabólica 

(absorbância) 

Contagens de 

hifas (106cel/mL) 

C. albicans 566 (545,1-655,2 38,7 (20,7-107,7) 1,17 (0,95 -  1,29) 3(1-10) 

C. tropicalis 613,6 (574,4-657,6) 20,7 (10,9 -45,0) 0,85 (0,63-0,96) 1 (0-3,5) 

C. dubliniensis 595,6 (554,1-682,6) 127,3 (33,3-162,7) 1,15 (0,88-1,28) 1 (0-6,75) 

C. glabrata 561,9 (395,4 -585,3) 16,7 (2,9-122,6) 1,08 (0,79-1,25) - 

Outras espécies 619,8 (589,7-682,4) 18,8 (4,8 -62,3) 1,11 (0,93-1,26) 2 (0-4) 

p valor  0,0471 0,0029 0,0056 0,0844 

Teste de Kruskal-Wallis 

 

Em relação à atividade da proteinase, a C. dubliniensis apresentou maior atividade 

quando comparada com a atividade encontrada na C. tropicalis (p=0,0029 – teste de Kruskal-

Wallis). A C. dubliniensis apresentou mediana de atividade da proteinase de 127,3 (33,3 – 

162,7) ng/mL enquanto essa atividade foi diminuída para 20,7 (10,9 – 45,0) na C. tropicalis. 

As maioria das diferentes espécies de Candida apresentaram produção de biofilme 

semelhante, no entanto, a C. tropicalis apresentou menor produção de biofilme quando 

comparadas à C. albicans (p=0,0056, teste de Kruskal-Wallis). A formação de biofilme da C. 

tropicalis foi de 0,85 (0,63 – 0,96) enquanto essa atividade foi aumentada para 1,17 (0,95-

1,29) na C. albicans, como demonstrado na Figura 24-C e na Tabela 7. 

Não foi observado diferenças na capacidade de formação de hifas entre as espécies 

estudadas, como demostrado na Figura 24-D e na tabela 7.
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Figura 24 – Representação gráfica dos fatores de virulências entre as diferentes espécies de Candida isoladas 

durante o estudo (A) Fosfolipase C, (B) Proteinase, (C) Formação de Biofilme e (D) Formação de Hifas.  
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4.7 Estudo dos níveis salivares das proteínas antifúngicas salivares: Lf e Hist5. 

Os níveis salivares de Lf estiveram em maiores concentrações no grupo TB, sobretudo 

durante o 2T, quando comparados ao grupo controle (p= 0,0001; ANOVA), como 

demonstrado na Figura 25-A. Os participantes do grupo controle apresentaram concentrações 

salivares médias de Lf de 2381 (±1470) ղg/mL, enquanto tais níveis foram aumentados para 

3123 (±1041) ƞg/mL no 1T e para 3935 (±2141) ƞg/mL no 2T, do grupo TB. Podemos 

verificar que também houve um aumento significativo nos níveis salivares de Lf após o 120 

dias de tratamento anti-TB (2T) quando comparado aos níveis salivares dos mesmos pacientes 

antes de 45 dias (1T) de tratamento anti-TB (p=0,0375; teste t pareado). 

Diferentemente da Lf, não verificamos diferença nos níveis salivares de Hist5 em 

relação ao diagnóstico clínico de TB, quando comparados ao grupo controle (p=0,8956, teste 

de Kruskal-Wallis) como demonstrado na Figura 25-B. Os participantes do grupo controle 

tiveram mediana de 63,5 (41,75 – 169,5) ƞg/mL, enquanto os participantes do grupo TB no 

1T tiveram mediana de 70,5 (30,75 – 191,75) ƞg/mL e, no T2 de 77,5 (40,5 – 184,25) ƞg/mL, 

como demonstrado na Figura 25-B.  
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Figura 25 – Estudo dos níveis salivares das proteínas antifúngicas (A) Lactoferrina (Lf) e (B) Histatina (Hist5) 

em 60 pacientes sistemicamente saudáveis (grupo controle) e 30 pacientes com tuberculose (Grupo TB), com 

menos de 45 dias de tratamento anti-TB (1T) e com mais de 12º dias de tratamento anti-TB (2T). 

 

Analisando conjuntamente o grupo controle e o grupo TB, no 1T e no 2T, não 

observamos correlação entre os níveis salivares de Hist5 e a UFC de Candida spp (p= 0,8281; 

r=0,02003; IC 0,9410 – 0,4362; Correlação de Spearman). No entanto, observamos uma 

correlação positiva entre os níveis salivares de Lf e a UFC de Candida spp, (p= 0,0025; r= 

0,2738; Correlação de Spearman) como demostrado na Figura 26.  
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Figura 26 – (A) Correlação entre os níveis salivares de Histatina 5 (Hist5) e a Unidades Formadoras de Colônia 

(UFC) nas 90 amostras do estudo (p=0,8281; r= 0,02003; IC 0,9410 – 0,4362; Correlação de Spearman). (B) 

Correlação entre os níveis salivares de lactoferrin (Lf) e as UFC nas 90 amostras do estudo (p=0,0025; r= 

0,2738; Correlação de Spearman). 

 

Os níveis salivares da Lf se correlacionaram positivamente com a idade dos 

participantes (p=0,039; r= 0,218; Correlação de Spearman), da mesma maneira tal associação 

foi encontrada entre os níveis salivares de Hist5 e a idade dos participantes (p=0,0177; 

r=0,2495; Correlação de Spearman).  

Os níveis salivares de Hist5 e Lf não sofreram influência dos sexos dos participantes. 

Os homens apresentaram concentrações médias salivares de Lf de 2507 (+1415) ƞg/mL, 

enquanto essa concentração entre as mulheres foi de 2848 (+1431) ƞg/mL (p=0,228; teste t). 

A mediana dos níveis salivares de Hist5 entre os homens foi de 73,5 (36-181) ƞg/mL e entre 

as mulheres de 65 (39-170,25) (p=0,4151; teste de Mann Whitney).  
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5.  DISCUSSÃO 

 

As infecções causadas pela Candida e pelo Mycobacterium tuberculosis são 

oportunistas e ocorrem, muitas vezes, de maneira concomitante em pacientes 

imunocomprometidos (Robinson; Huppler, 2017). É necessário compreender se essa 

concomitância ocorre apenas por serem oportunistas ou se existe uma influencia da 

tuberculose na prevalência de Candida. Por esse motivo, foram selecionados para o presente 

estudo apenas pacientes diagnosticados com TB, sem doença imunossupressora de base.  

O presente estudo verificou um maior carreamento, frequência de isolamento, 

diversidade de espécies e virulência de Candida spp entre os pacientes com TB pulmonar, 

assim como observou que o tratamento antimicrobiano de longa duração potencializou o 

carreamento e a frequência de espécies não-albicans na cavidade oral desses pacientes. Não 

encontramos outros trabalhos que tivessem relatado a quantificação das UFC das espécies de 

Candida na cavidade oral de pacientes com TB e, embora o aumento do carreamento de 

Candida não tenha resultado no aparecimento de lesões clínicas, é importante destacar que a 

colonização oral pode tornar-se fonte para disseminações sistêmicas (Vargas-Montiel, 1999; 

Fidel 2006, Lockhar et al., 1999). As mensurações das UFC na cavidade oral de pacientes 

com TB descritas no presente estudo são superiores ao encontrado em pacientes infectados 

pelo HIV, doença na qual sua relação com a Candida spp foi mais estudada e entendida 

(Lourenço et al., 2013; Lourenço et al., 2017). 

A frequência de isolados de Candida spp, no presente estudo, foi maior entre os 

pacientes com TB, tanto nos primeiros 45 dias (83,3%) quanto após os 120 dias de tratamento 

anti-TB (90%), quando comparados aos pacientes sistemicamente saudáveis (55%). Também 

Querido et al. (2011) verificaram maior prevalência de Candida spp isoladas da cavidade oral 

de pacientes com TB (72%) quando comparados à prevalência em pacientes sistemicamente 

saudáveis (52%). Neste trabalho todos os pacientes com TB estavam em tratamento anti-TB 

há menos de 45 dias, de forma que não foi avaliado o tempo de tratamento anti-TB sobre a 

prevalência de Candida spp.  Em 2016, Astekar e colaboradores, estudando a prevalência de 

Candida spp no escarro de pacientes com TB, verificaram um aumento na frequência de seu 

isolamento após 3 meses de tratamento anti-TB, quando comparados àqueles que 

completaram menos de 3 meses de tratamento e com aqueles que ainda não haviam iniciado 

esse tratamento. Astekar também descreve uma maior frequência de isolamento de Candida 

spp no escarro de pacientes refratários ao tratamento anti-TB, que apresentavam 

sintomatologia persistente, mesmo após 1 mês de tratamento.  
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O aumento da frequência de isolamento na cavidade oral das espécies não-albicans 

com o prolongamento do tratamento anti-TB foi um importante achado de nosso trabalho. 

Embora outros trabalhos tenham verificado a frequência de C. não-albicans em paciente com 

TB, nosso trabalho foi o primeiro a demonstrar o aumento dessa frequência em decorrência do 

tempo de tratamento anti-TB. Apesar da interação C. albicans – hospedeiro ser assintomática, 

a administração de antibióticos de largo espectro aumenta a magnitude da colonização de 

Candida e consequentemente infecções sistêmicas (Gutierrez et al., 2020).  

A espécie não-albicans mais isolada em nosso estudo foi a C. tropicalis, o que 

corrobora com outros estudos que também verificaram a C. tropicalis como a segunda espécie 

mais isolada na cavidade oral de pacientes com TB, após a C. albicans (Kali et at., 2013; 

Ndukwu; Mbakwem-Aniebo; Frank-Peterside, 2016; Naz; Tariq, 2004; Kumar et al., 2009). O 

aumento da frequência de isolamento de C. tropicalis está ligada ao comprometimento da 

resposta imune e estudos tem verificado que a C. tropicalis promove uma maior invasão 

tecidual quando comparada a C. albicans (Roilides et al., 2003; Chen et al., 2002).  Embora 

historicamente a C. albicans seja a principal responsável pela infecção fúngica sistêmica, 

alguns trabalhos têm observado um grande aumento de espécies não-albicans, especialmente 

a C. tropicalis e C. glabrata (Jain et al, 1982; Megri et al. 2020; Colombo et al., 2013), e, em 

alguns estudos, a C. albicans é isolada em menos de 50% dos casos de candidemia (Cornet et 

al., 2011). Um fator preocupante com o aumento das infeções sistêmicas de espécies não-

albicans é que espécies como a C. glabrata, C. parapsilosis e a C. nivariensis são 

naturalmente resistentes ou apresentam padrões de susceptibilidade diminuídos à azóis, 

anfotericina B ou equinocandinas (Cornet el. 2011; Megri et al. 2020). A C. glabrata, por 

exemplo, possui resistência a grande maioria dos antifúngicos levando a uma mortalidade de 

50 a 100% em pacientes com candidemia (Colombo et al., 2013; Medeiros et al., 2019). 

Entender como a frequência desses isolados variam de acordo com o tempo de tratamento 

anti-TB é de grande importância, uma vez que o diagnóstico tardio das infecções fúngicas 

promovem pior prognóstico e aumento da mortalidade. 

Pode contribuir para o aumento da colonização da Candida spp o fato da TB pulmonar 

ser uma doença destrutiva crônica dos pulmões, propiciando uma região ideal para a 

manutenção do Mycobacterium tuberculosis e de outros microrganismos, como a C. albicans. 

A C. albicans pode promover complicações graves, embora seu isolamento no escarro não 

seja um fator clínico significativo nas doenças pulmonares em curso (Latha et al., 2011).   

Da perspectiva biológica, as espécies de Candida e de Mycobacteria apresentam poucas 

características em comum. As Candida spp são microrganismos eucariontes (fungos 
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leveduriformes) com genoma diploide, divisão celular assexuada com possível formação de 

pseudohifas, enquanto as micobactérias são microrganismos procariontes, de genoma 

haploide e divisão por cissiparidade. A Candida spp e o M tuberculosis são colonizadores 

exclusivos dos seres humanos e 30% da população mundial está co-infectada por esses 

microrganismos, apesar de 90% dos infectados não apresentar sinais e sintomas clínicos das 

doenças (Robinson; Huppler, 2017). 

A associação sinérgica promotora do crescimento de Candida e Mycobacterium 

tuberculosis também foi documentada experimentalmente (Kali et al, 2013). Muito 

provavelmente esse sinergismo ocorra devido ao estímulo de Receptores Padrões Associados 

à Patógenos (PRRs, do inglês Pattern Recognition Receptors) semelhantes no hospedeiro. Os 

PRRs ativados pela Candida e pelo Mycobacterium incluem receptores do tipo Toll, 

receptores de lectina tipo C e receptores citosólicos tipo NOD. O reconhecimento pelo mesmo 

PRR desencadeia vias de sinais sobrepostas que culminam com a secreção de citocinas 

similares que podem romper o equilíbrio desses microrganismos (Robinson; Huppler, 2017). 

Além disso, o aumento concomitante desses dois microrganismos pode ser explicado pelo 

desenvolvimento da leucopenia. Drogas anti-TB possuem vários efeitos colaterais, 

principalmente no sistema hematológico. Estudos recentes demonstraram que antibióticos 

como a rifampicina apresentam capacidade de realizar ligação com macromoléculas 

plasmáticas, formando imunocomplexos responsáveis pela lise de leucócitos e 

desenvolvimento do quadro de leucopenia (De Vriese et al., 1998; Rekha et al., 2005). Outros 

estudos também verificam respostas leucopênicas semelhantes relacionadas à isoniazida, 

pirazinamida, etambutol, rifampicina e levofloxacina (Lin et al., 2015; Lee; Lee; Yoo, 2005). 

Todos esses antimicrobianos são largamente utilizados para o tratamento da TB. A 

leucopenia, sobretudo a neutropenia, é um fator preponderante para o desenvolvimento das 

formas variadas de manifestações clínicas da candidíase mucocutânea, assim como para suas 

formas disseminadas (Trautwein-Weidner et al., 2015; Robinson; Huppler, 2017). 

No presente estudo, avaliamos as prevalências de Candida spp. em dois diferentes 

momentos do tratamento anti-TB. A maioria dos pacientes, 93%, estavam em tratamento do 

esquema básico da TB, ou seja, utilizavam rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol 

durante a fase intensiva e rifampicina e isoniazida durante a fase de manutenção.  Somente 

dois participantes de nosso estudo estavam em esquema alternativo de tratamento anti-TB, 

que são administrados em pacientes com Mycobacterium tuberculosis resistentes ou com 

intolerância às medicações (Rabahi, 2017). Segundo Kali et al. (2013), muitos pacientes com 

TB pulmonar apresentam co-infecções com espécies não-albicans e esse aumento na 
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frequência de isolamento de espécies não-albicans pode estar associada à resposta inadequada 

às drogas anti-TB. Nossos resultados corroboram com esses achados, visto que, nos pacientes 

com maior tempo de tratamento anti-TB, observamos maior frequência de espécies não-

albicans, dentre elas a C. tropicalis, C. dubliniensis, a C. glabrata, C. nivariensis, C. famata e 

a C. guilliermondii.  

A maior colonização por Candida em nosso trabalho também pode ser explicada pela 

observação do menor fluxo salivar nos pacientes com diagnóstico clínico de TB, tanto no T1 

quanto no T2, quando comparados ao grupo controle (p<0.0001). Não houve diferença do 

fluxo salivar entre os dois tempos no grupo TB. O fluxo salivar está diretamente associado a 

maior presença de colonização e infecção pela Candida spp (Mohammadi et al., 2016) e 

diversas doenças sistêmicas estão relacionadas com a diminuição do fluxo salivar, tais como: 

infecção pelo HIV (Sharma et al., 2006) e diabetes (Mohammadi et al., 2016). No entanto, de 

acordo com nossos conhecimentos, nenhum trabalho reporta redução do fluxo salivar em 

pacientes com TB, salvo os casos de TB extrapulmonar que acometem as glândulas salivares 

maiores, que cursam com redução do fluxo salivar e edema das glândulas salivares como 

resposta à inflamação crônica granulomatosa no tecido glandular (Babazade; Mortazavi; 

Jalalian, 2012; Hamdan; Hadi; Shabb, 2002).  

Pacientes diagnosticados com TB apresentam maior risco de morte mesmo após seu 

tratamento, em decorrências das sequelas pós-TB e vulnerabilidade (Ranzani et al., 2019). 

Corrobora com as afirmações de Ranzani et al. (2019), o fato de estudos observacionais 

verificarem maior prevalência de candidíase oral em pacientes com histórico de TB prévia 

(Naz; Tariq, 2004; Vargas-Montiel et al., 1999). Em uma revisão sistemática, publicada em 

2020, Hadadi-Fishani e colaboradores, verificaram que 25,7% dos pacientes, da Asía e África, 

com TB possuem co-infecção pulmonar por espécies de Candida, sendo a C. albicans isolada 

em 65% desses casos.  

A flora microbiana é dinâmica e o aumento de espécies de Candida spp. depende de 

vários fatores como as condições ambientais, dieta, tratamento medicamentoso e estado de 

imunocompetência do indivíduo (Coleman et al., 1995). A C. albicans é a espécie mais 

prevalente, no entanto, em pacientes com candidose recorrente, a C. albicans pode ser 

substituída por outras espécies como a C. dubliniensis e C. glabrata. (Sullivan et al., 1993; 

Coleman et al. 1995; Sullivan et al., 1996). O aumento das complicações provocadas pela 

infecção pela Candida spp pode ser explicada, em parte, pela queda da resposta imune do 

hospedeiro, como previamente discutido, no entanto, também pode ser devido à infecção por 

Candida spp mais virulenta. Diversos trabalhos têm encontrado cepas mais virulentas de 



 

60 

 

Candida spp isoladas de pacientes infectados pelo HIV (Mane et al., 2012), em pacientes com 

carcinoma espinocelular (Castillo et al. 2018) ou diabetes (Patel et al., 2017). Dentre os 

principais fatores de virulência das Candida spp., podemos destacar a produção de fosfolipase 

C, proteases extracelulares, hemolisina, formação de hifas e expressão de genes de resistência 

a drogas (Wu et al., 2000; Rossoni et al., ,2013).  

O presente trabalho observou que as C. albicans dos pacientes com TB, isoladas após 

120 dias de tratamento anti-TB, apresentaram maior atividade da fosfolipase quando 

comparado aos pacientes sistemicamente saudáveis. Da mesma maneira, verificamos que as 

C. não-albicans apresentaram maior atividade da fosfolipase em isolados da cavidade oral de 

pacientes com TB após 120 dias de tratamento anti-TB. A fosfolipase aumenta a capacidade 

da C. albicans em penetrar barreiras protetoras e, consequentemente, causar danos (Monod et 

al, 2002). Trabalhos relatam que durante a interação com hospedeiro, a C. albicans modifica 

seu perfil transcricional para se adaptar aos ambientes desfavoráveis (Calderone; Fonzi, 2001; 

Hube, 2004), sendo considerada como a principal causa de candidíase oportunista. Também 

Borst; Fluit, em 2003, encontraram maior atividade da fosfolipase em isolados de Candida 

albicans de pacientes com diferentes causas de infecções no trato respiratório. De nosso 

conhecimento, o trabalho de Kumar e colaboradores, em 2009, foi o único estudo prévio a 

comparar a virulência de espécies de Candida isoladas de pacientes com TB e em pacientes 

sistemicamente saudáveis. Esse trabalho foi constituído de uma análise de 67 isolados o que 

não permitiu distinguir a virulência de C. albicans de C. não-albicans, assim como não 

estudou o efeito do tratamento anti-TB sobre a frequência de isolados e sobre sua virulência. 

Entre todas as diferentes espécies de Candida, Kumar e colaboradores verificaram maior 

atividade da fosfolipase nas cepas isoladas de paciente com TB, quando comparados aos 

pacientes sistemicamente saudáveis. Além disso, este estudo também verificou que apenas a 

C. glabrata isoladas de pacientes com TB apresentaram atividade da fosfolipase, enquanto a 

C. glabrata isolada de pacientes sistemicamente saudáveis apresentaram atividade de 

fosfolipase nula. Esse achado não está de acordo com os resultados encontrados por nosso 

estudo, uma vez que todas nossas cepas isoladas, incluindo a C. glabrata, apresentaram 

atividade da fosfolipase.  

No presente estudo a atividade da proteinase da C. albicans isolada de pacientes com 

TB, independentemente do tempo de tratamento anti-TB, foi maior do que aquela encontrada 

nas C. albicans isolada de pacientes sistemicamente saudáveis, diferentemente do encontrado 

pelo estudo de Kumar e colaboradores (2009) que identificou semelhantes níveis de atividade 
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de proteinase entre os isolados das diferentes espécies de Candida de pacientes com TB e 

sistemicamente saudáveis.  

Em relação à capacidade de formação de biofilme, avaliada pela atividade metabólica, 

e a capacidade de formação de hifas, não verificamos diferença entra as C. albicans isoladas 

da cavidade oral de pacientes com TB ou sistemicamente saudáveis. No entanto, curiosamente 

a capacidade de formação de biofilme das espécies não-albicans foi maior no grupo controle 

quando comparado ao grupo de pacientes com TB, independentemente do tempo de 

tratamento anti-TB. Esse achado pode ser explicado pela maior prevalência de C. tropicalis 

entre os pacientes com TB e pelo fato da C. tropicalis ter apresentado menor capacidade de 

formação de biofilme do que outras espécies não-albicans, como demonstrado na Figura 26. 

Sobre o estudo da virulência entre os diferentes tipos de espécies de Candida, 

destacamos que todas as espécies de C. albicans ou não-albicans, isoladas tanto em pacientes 

com TB quanto em pacientes sistemicamente saudáveis, expressaram importantes fatores de 

virulência. 

 Nosso trabalho observou que as diferentes espécies de Candida apresentaram 

atividade de fosfolipase C semelhantes, exceto a C. glabrata onde a atividade da fosfolipase C 

foi menor (p=0,0471). Este achado corrobora com a menor atividade da fosfolipase da C. 

glabrata encontrada por Kumar e colaboradores, em 2009, muito embora, nenhuma atividade 

em nosso trabalho tenha sido nula, como previamente discutido. Também, Kumar e 

colaboradores encontraram similaridade de atividade de fosfolipase entre as demais espécies 

de Candida, como reportado pelo presente trabalho. No entanto, diferentemente de nossos 

resultados, Dabiri e colaboradoes, em 2018, verificaram que a fosfolipase apresenta maior 

atividade em colônias de C. albicans quando comparadas não apenas a C. glabrata, mas 

também a C. tropicalis e a C. guilliermondii. Em isolados de casos de cultura sanguínea, 

Sriphannam e colaboradores (2018), também verificaram maior atividade da fosfolipase em 

C. albicans quando comparados à C. glabrata e a C. guilliermonddi.  

Em relação à proteinase, Sriphannam e colaborares, em 2018, e Dabiri; Shams-

Ghahfarokhi; Razzaghi-Abyaneh, também em 2018, verificam maior atividade da proteinase 

entre as espécies de C. albicans e C. tropicalis quando comparadas às C. glabrata e a C. 

guilliermondii que não apresentaram atividade dessa exoenzima. No entanto, no nosso 

trabalho todas as espécies apresentaram atividades da proteinase similares, exceto a C. 

dubliniensis que apresentou maior atividade da proteinase, sobretudo quando comparada a C. 

tropicalis. Esta grande variabilidade de resultados pode ser explicada, em partes, pelas 

diversas formas de detecção dessas exoenzimas, com diferentes sensibilidades. O presente 
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trabalho verificou a concentração dessas exoenzimas através de um ensaio de Bradford 

modificado com o auxílio de um espectrofotômetro (Ollert et al, 1995). No entanto, existem 

outros métodos tais como a análise de padrões em eletroforese em gel de poliacrilamida com 

dodecil -sulfato de sódio (de Brito Costa et al, 2003); a detecção por ELISA (De Bernardis et 

al., 1990); a expressão gênica por RT-PCR (Tavanti et al.,2004); e a utilização de meios de 

culturas enriquecidos com substrato para as enzimas estudadas (Price et al., 1982). 

As diferentes espécies de Candida apresentaram a atividade de formação de biofilmes 

semelhante, entretanto a C. tropicalis possuiu atividade de formação de biofilme em torno de 

20% menor, quando comparada com a mesma atividade da C. albicans.  

A atividade de formação de hifas foi semelhante nas diferentes espécies de Candida. A 

Candida glabrata não foi incluída nessa análise por sabidamente não apresentar dimorfismo, 

ou seja, não há formação de hifas ou pseudohifas (Fidel et al., 1999; Silva et al., 2012; 

Brunke; Hube, 2013; Rodrigues; Fonseca; Silva, 2014). A C. albicans cresce em leveduras 

com hifas ramificadas e pseudohifas numa organização complexa formando o biofilme 

da matriz extracelular (Kucharíková et al. 2011). A C. albicans usa seu dimorfismo para sua 

defesa, fugindo do interior dos macrófagos das células hospedeiras. Ao invés da formação de 

hifas, a C. glabrata usa a autofagia e o mecanismo de mobilização intracelular de nutrientes, 

modificando a maturação dos fagolissomas durante a fagocitose (Brunke; Hube, 2013). 

O fluxo e a composição salivar estabelecem um equilíbrio dinâmico entre Candida 

spp. e outros membros da microbiota comensal, prevenindo o estabelecimento de candidíase 

no hospedeiro imunocompetente (Odds et al., 2006; De Repentigny; Lewandowski; Jolicoeur, 

2004; Vargas et al., 2005). Desta forma a composição salivar influencia diretamente no 

carreamento das espécies de Candida, por possuírem diversas citocinas com atividade 

antimicrobiana. Dentre essas proteínas destacamos a Lf e a Hist5, que possuem grande 

atividade inibitória de crescimento e de morte celular de espécies de fungos e bactérias 

(MacKay et al.; 1984; Schekels; Veerman; Amerogen, 1995; Gusman et al.; 2001).   

A Lf é uma glicoproteína multifuncional da família das transferrinas sintetizada por 

neutrófilos polimorfonucleares e células epiteliais acinares (Lonnerdal; Lyer, 1995; 

Kanyshkova; Buneva; Nevinsky, 2001).  A Lf está presente em diversas secreções corpóreas, 

assim como na saliva (Lourenço et al., 2013) e possuem a função de carrear íons de ferro, 

restringindo sua disponibilidade necessária para o crescimento microbiano (Kontoghiorghes; 

Weinberg, 1995).  Além do carreamento do ferro, alguns estudos apontam que a Lf é 

adsorvida pela superfície celular da C. albicans, promovendo o extravasamento proteíco e 

formação de bolhas em sua superfície celular (Valenti et al.; 1986; Nikawa et al., 1993; 
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Nikawa; Samarayanake; Hamada,1995; Xu et al.; 1999; Anil; Samaranayake, 2002; Susana; 

Arevalo-Gallegos; Rascon-Cruz, 2009). Nosso trabalho verificou maiores concentrações de Lf 

na saliva de pacientes com TB, que também foram os pacientes mais colonizados pela 

Candida spp. De maneira semelhante ao nosso trabalho, Alves e colaboradores, em 2014, 

verificaram maiores concentrações de Lf na saliva de crianças infectadas pelo HIV, que 

também estiveram mais colonizados pela Candida spp quando comparados às crianças 

sistemicamente saudáveis. Kuznetsov e colaboradores, em 2012, também mensuraram os 

níveis de Lf na saliva, no escarro e no sangue de pacientes com TB pulmonar e em outras 

patologias pulmonares, e assim como nosso estudo, verificaram maiores níveis de Lf na saliva 

de pacientes com TB quando comparados aos indivíduos sistemicamente saudáveis. Segundo 

Kuznetsov, o alto nível da Lf nas secreções brônquicas pode ocorrer devido à degranulação e 

destruição dos neutrófilos e devido à hipersecreção de Lf nas células epiteliais glandulares, 

uma vez que a Lf é um importante fator da defesa inata da proteção mucosa. Ainda segundo 

esse mesmo estudo, a mensuração pode ser recomendada como teste laboratorial para o 

monitoramento do curso da TB pulmonar, uma vez que está intimamente relacionada à 

progressão do processo inflamatório.  

Tanida e colaboradores, em 2003, estudando a relação da concentração salivar da Lf 

com o aparecimento da candidíase, verificaram menores níveis salivares de Lf em pacientes 

com sinais clínicos de candidíase em relação aos pacientes sem lesão oral. Embora o presente 

estudo não tenha verificado pacientes com manifestações clínicas de candidíase, observamos 

uma correlação positiva entre os níveis salivares de Lf com a quantificação determinada pela 

UFC de Candida spp.   

A Hist5 é um peptídeo presente na saliva com importantes propriedades antifúngicas 

in vitro, atuando na inibição da formação do biofilme (Moffa et al., 2015) e na indicação ativa 

de distúrbio local e sistêmico (Burbelo et al., 2012; Komatsu et al., 2019). Estudos in vitro 

demonstraram que as histatinas, em especial a Hist5, têm capacidade de eliminar a C. albicans 

de maneira dose dependente (Oppenheim et al., 1988; Helmerhorst et al. 1999).  Em resumo, 

sua atuação antifúngica se deve a diminuição metabólica celular das Candida spp. 

(Helmerhorst et al., 1999; Komatsu et al., 2011), além de atuar na morte celular pela produção 

de espécies reativas de oxigênio (Cody et al.; 2020). Não encontramos diferença nos níveis 

salivares de Hist5 em relação ao diagnóstico clínico de TB e ao tempo de tratamento anti-TB. 

Da mesma forma, não encontramos qualquer associação entre as concentrações salivares de 

Hist5 e o carreamento de Candida spp, muito embora, Sugimoto e colaboradores, em 2006, 

utilizando-se de regressão múltipla linear, verificaram diminuição dos níveis salivares de 
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Hist5 em pacientes com elevada colonização por Candida spp. (Sugimoto et al., 2006; Torres 

et al., 2008). Da mesma maneira, Khan e colaborares, em 2013, e Torres e colaboradores, em 

2008, verificaram diminuição nos níveis salivares de Hist5 entre os pacientes infectados pelo 

HIV e consequentemente, associaram essa redução à maior prevalência de Candida spp. Com 

base em nosso conhecimento, nenhum estudo verificou os níveis salivares de Hist5 em 

pacientes com TB, no entanto, destacamos que o pacientes com TB apresentaram carreamento 

e prevalência de Candida spp,  muitas vezes superiores aos pacientes infectados pelo HIV e 

que a manutenção dos níveis da Hist5 em pacientes com TB, sugere que sua diminuição em 

pacientes infectados pelo HIV esteja relacionado à progressão da AIDS e não propriamente 

com o maior carreamento de Candida spp.  

No presente estudo verificamos uma associação positiva entre os níveis salivares de 

Hist5 e Lf e a idade dos participantes, tais resultados também foram encontrados por 

Sugimoto e colaboradores, em 2006, que verificaram níveis aumentados de Hist5 em 

pacientes com mais de 85 anos e por Ferreira et al. (2015) que verificou uma maior 

concentração de Lf salivar em pacientes com mais de 50 anos. No entanto, o estudo de Dodds; 

Johnson; Yeh, em 2000, verifica uma redução dos níveis de Hist5 entre os pacientes idosos, 

associando esse achado com a maior probabilidade de desenvolvimento de candidíase nesses 

pacientes. Assim como o presente trabalho, diversos estudos não encontraram associação dos 

níveis salivares de Lf e da Hist5 com o sexo dos participantes (Ferreira et al. 2015; Sugimoto 

et al., 2006; Tanida et al., 2003, Lourenço et al., 2013).  

Apesar da conhecida atividade antifúngica da Lf e da Hist5, não foi possível 

correlacionar seus níveis salivares com o aumento do carreamento da Candida spp. Porém, 

relatamos o aumento das concentrações salivares de Lf em pacientes com TB, este aumento 

parece estar mais associado com o estado inflamatório da doença do que com a presença de 

Candida spp. 

O presente estudo contribuiu com a observação que o diagnóstico clínico de TB e o 

tempo de tratamento anti-TB estão associados ao maior carreamento e prevalência de 

diferentes espécies de Candida, assim como o aumento de fatores de virulência, tais como a 

atividade das fosfolipases e proteinases de C. albicans e C. não-albicans isoladas desses 

pacientes. O aumento da prevalência, quantificação e virulência de Candida isolada de 

paciente com TB atenta para o maior risco de lesões orais e disseminações sistêmicas nesses 

pacientes, uma vez que a Candida comensal da cavidade oral se torna patogênica quando 

ocorre mudança na interação entre a levedura e o hospedeiro. Esses resultados se tornam 
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ainda mais importantes, quando verificamos que a TB tem maior incidência em pacientes 

imunocomprometidos, e, portanto, mais susceptíveis às infecções fúngicas. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Concluímos com esse trabalho que pacientes com TB apresentam maior contagem de 

Candida spp quando comparados aos pacientes sistemicamente saudáveis. O tratamento anti-

TB, após 120 dias, acarreta em um aumento adicional da contagem de UFC de Candida spp. 

em pacientes com TB.  A frequência de isolados de C. não-albicans é maior em paciente com 

TB, quando comparados aos pacientes sistemicamente saudáveis. E o tratamento anti-TB, 

após 120 dias, proporciona um aumento adicional na frequência de isolamento de C. não-

albicans em pacientes com TB. A colonização pela C. tropicalis é maior em pacientes com 

TB, sobretudo após 120 de tratamento anti-TB. 

Os isolados de C. albicans e não-albicans de pacientes com TB, após 120 dias de 

tratamento anti-TB, apresentaram maior atividade da fosfolipase C quando comparados 

àquelas isoladas de pacientes sistemicamente saudáveis.  Os isolados de C. albicans de 

pacientes com TB apresentaram maior atividade da proteinase quando comparados àquelas 

isoladas de pacientes sistemicamente saudáveis. Dentre as espécies de C. não-albicans, a C. 

tropicalis apresentam maior atividade de fosfolipase C. A C. dubliniensis apresentam maior 

atividade de proteinase quando comparada à C. tropicalis. E a C. albicans apresenta maior 

maior atividade de produção de biofilme que a C. tropicalis. 

Os níveis salivares de Lf estão aumentados em paciente com TB, sobretudo após 120 dias 

do tratamento anti-TB. Os níveis salivares de Lf se correlacionou positivamente com a 

contagem de UFC na cavidade oral dos participantes da pesquisa. 
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ANEXO A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Nós, solicitamos ao Sr. (a)_______________________________________________________ autorização para 

coletar sua saliva e enxágue bucal (bochecho com uma substância um pouco salgada, chamada de PBS) para a 

pesquisa: Prevalência e virulência de Candida spp. em indivíduos com tuberculose e suas relações com proteínas 

antifúngicas salivares. Esta pesquisa quer avaliar quais são os fatores que influenciam na maior quantidade de 

espécies de Candida e de sua agressividade na boca de indivíduos com tuberculose. A Candida é uma família de 

fungo (com mais de 20 tipos diferentes) encontrada na boca da maioria das pessoas, mas que em ocasiões 

especiais (como em indivíduos com tuberculose) se torna mais numerosa e mais agressiva, podendo levar à lesão 

bucal (sapinho) e até mesmo a infecções graves em todo o corpo. Por isso é muito importante conhecer os tipos e 

agressividade desse fungo em pessoas com tuberculose. Para isso, também temos que ver a agressividade desse 

fungo em indivíduos sem tuberculose, para que tenhamos uma forma de comparação da agressividade desse 

fungo em pessoas com tuberculose e em pessoas sem tuberculose. 
Caso o sr(a) concorde em participar dessa pesquisa, nós examinaremos sua boca e avaliaremos as condições de 

seus dentes e de sua gengiva. Nós também pediremos para o sr (a) faça um bochecho com PBS. O PBS é uma 

mistura de água e diferentes sais e por isso é um líquido um pouco salgado. Nós guardaremos o líquido que o 

sr(a) bochechou e levaremos para o laboratório para ver quais espécies de Candida existem na sua boca. Nós 

também coletaremos 5 mililitros de sua saliva (aproximadamente 1 colher de chá), para isso basta que o senhor 

cuspa em um potinho que nós te ofertaremos. Todos esses procedimentos demoram em média 20 minutos. Se o 

senhor estiver tratando da tuberculose nós realizaremos novamente essa coleta dentro de três meses. Para 

realizarmos essa nova fase, nós aguardaremos sua próxima consulta ao médico e realizaremos essa coleta 

enquanto o senhor aguardar ou logo após sair da sua consulta médica. Portanto, o sr(a) não terá nenhum custo em 

participar dessa pesquisa, pois não será necessário seu retorno exclusivamente para a pesquisa. Se o sr (a) não 

tiver tuberculose nós realizaremos essa coleta apenas uma vez.  

Nós realizaremos os seguintes exames em seu enxaguado bucal: 1. Veremos que tipo de Candida existe em sua 
boca; 2. Veremos a virulência (agressividade) dessa Candida, para isso isolaremos cada diferente tipo de 

Candida e observaremos o quanto ela pode se multiplicar e formar agrupados (biofilme), também veremos a 

capacidade que ela tem de agredir os tecidos, para isso analisaremos sua capacidade de produzir enzimas que 

degradam o tecido (fosfolipases e proteinases), também avaliaremos o quanto essas Candidas são sensíveis aos 

antifúngicos fluconazol e anfotericina B. Todos esses testes serão feitos no laboratório, com as espécies de 

Candida que retiraremos de seu enxaguado. Em sua saliva nós vamos dosar os antifúngicos naturais que cada 

pessoa já tem em sua saliva, são eles: lactoferrina e histatina. 

Esta pesquisa vai nos ajudar a entender quais espécies de Candida existem na boca de um paciente com 

tuberculose e se essa Candida é mais agressiva quando comparado com os indivíduos sem tuberculose. 

Todos os dados relacionados com o Sr. (a) serão confidenciais e sua identidade será mantida em sigilo. A 

divulgação dos resultados deste trabalho será realizada por meio da publicação em uma revista científica que 
será selecionada quando terminarmos o estudo. O sr(a) terá garantido o acesso aos resultados dessa pesquisa. 

Os riscos previsíveis à sua saúde em consequência desta pesquisa são mínimos, como por exemplo, discreta 

secura de boca imediatamente após cuspir a saliva; isso volta ao normal poucos minutos depois da coleta. 

Entretanto, garantimos as indenizações necessárias em caso eventual de danos, e o ressarcimento de despesas 

(transporte, alimentação e outras despesas) decorrentes da participação na pesquisa, nos termos da Resolução 

CNS 466/2012. Os pesquisadores que entrarão em contato com o Sr. (a), caso necessário, serão: Amanda Akemi 

Kakumoto, Renata Klemp Orlandini, Gilberto André e Silva, Ana Carolina Fragoso Motta, e Alan Grupioni 

Lourenço.  O Sr. (a) poderá fazer contato com a equipe por meio dos telefones citados abaixo e também pelo 

telefone do laboratório onde serão realizados os experimentos, assim como pode ir pessoalmente ao laboratório 

onde serão realizados os experimentos: Laboratório de Biologia Oral: 16-3315-4799. Endereço: Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Avenida do Café s/número; Bloco Q, sala Q7. 

(Todos os dias em horário comercial).  
Como benefícios estes exames ajudarão a compreender quais são as principais espécies de Candida que habitam 

na boca do paciente com e sem tuberculose e se ela é mais agressiva em pacientes com tuberculose. Isso ajudará 

o médico e dentista no combate contra as infecções fúngicas de pacientes com tuberculose. O Sr (a) não é 

obrigado a participar dessa pesquisa, ou seja, sua autorização não é obrigatória. O Sr.(a) poderá desistir a 

qualquer momento da pesquisa, retirando o seu consentimento. Caso o senhor não deseje participar dessa 

pesquisa, não haverá nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto – USP e/ou Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. 
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O Sr(a) receberá uma via deste termo, com o contato de cada pesquisador e da secretaria do Comitê de 

Ética em Pesquisa da FORP/USP. Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o Sr.(a) poderá entrar em contato 

com os pesquisadores a qualquer momento, antes, durante ou após a realização da pesquisa. Além disso, Sr.(a) 

terá tempo necessário para refletir e consultar familiares ou outras pessoas de sua confiança para avaliar se 

deseja ou não participar da pesquisa. 

 Este documento será assinado pelos pesquisadores Amanda Akemi Kakumoto, Renata Klemp 

Orlandini, Gilberto André e Silva, Ana Carolina Fragoso Motta, e Alan Grupioni Lourenço, e caso haja mais de 

uma página, as primeiras páginas devem ser rubricadas e a última assinada por todos os pesquisadores e pelo 

Sr.(a). Além disso, os dados obtidos neste protocolo não serão usados em outra pesquisa sem novo 

consentimento do Sr. (a). 

Em caso de insatisfações ou reclamações, o Sr(a) poderá entrar em contato com a secretaria do CEP, e seu nome 
será mantido em anonimato. 

Secretaria do CEP FORP-USP. 

Endereço do CEP: Av. do Café s/ n°, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto-USP, Monte Alegre, Ribeirão 

Preto-SP, 14.040-904; Telefone: (16) 3315-0493; e-mail:  cep@forp.usp.br; horário de atendimento: de 2ª a 6ª 

feira, das 8 às 12horas (exceto feriados e pontos facultativos). 

 

Ribeirão Preto-SP, ________de______________________de________ 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Alan Grupioni Lourenço 
CPF: 294.408.248-59; Tel: 16-33154060 

Pesquisador  responsável 

 

________________________________________ 

Profa. Dra. Ana Carolina Fragoso Motta 
CPF: 678.014.555-68; Tel: 16-33154067 

Pesquisadora participante 

___________________________________ 

Amanda Akemi Kakumoto 

CPF: 025.795.091-51; Tel: 982338244 

Pesquisadora participante 

_______________________________________ 

Renata Klemp Orlandini 

CPF: 346.648.798-65; Tel: 16-992281730 

Pesquisadora participante 

 

____________________________________ 

Gilberto André e Silva 

CPF: 892.705.416-49; Tel: 16-33154012 
Pesquisador participante 

 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

 

_________________________________________ 

 

(Participante da pesquisa). 

 

 

RG:____________________________ Telefone:_____________________ 

Endereço:__________________________________________________________________________  
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 

1. Identificção 

 

2. Tratamento Anti-TB 

 

3. Questionário de saúde 

História médica e odontológica 

 
 

4. Exame Físico 
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__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________ 

 
 

Tabela Periodonto – Periodontal Screening and Recording – PSR 

 
 

CPO-D – Exame de dentes cariados, perdidos e obturados 

 
 
 


