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TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA NO TRATAMENTO DA
ESTOMATITE PROTÉTICA

ANDRÉ MACHADO DE SENNA

RESUMO

A estomatite protética (EP), também designada de candidíase atrófica
crônica, é a infecção fúngica bucal mais comum em indivíduos portadores de prótese
total. Possui etiologia multifatorial, no entanto a presença de Candida spp. no biofilme
da prótese é tida como o fator mais importante para o estabelecimento da EP. Este
trabalho teve como objetivo avaliar o tratamento da EP por meio do uso da terapia
fotodinâmica antimicrobiana (PDT), mediada pelo azul de metileno. Foram realizados
estudos pré-clínicos e clínicos. Protótipos simuladores de prótese total foram
confeccionados com polímero de metilmetacrilato, para servir de base para o
crescimento do biofilme das seguintes espécies do gênero Candida: C. albicans, C.
glabrata, C. dubliniensis, C. krusei, C. tropicalis, C. parapsilosis e C. guilliermondii.
Como fotossensibilizador foi utilizada a solução de azul de metileno em uma
concentração de 450µg/mL. Os protótipos com os biofilmes foram irradiados com um
laser de comprimento de onda de 660 nm, potência de 100 mW, por um tempo de 80
segundos. Para o estudo clínico, os indivíduos foram divididos em dois grupos. O
primeiro grupo recebeu tratamento convencional, à base do antifúngico Miconazol. O
segundo grupo recebeu como tratamento a PDT. Os resultados pré-clínicos
mostraram que todas as espécies do gênero Candida foram susceptíveis à PDT,
ocorrendo uma redução de colônias que variou de 2,48 a 3,93 log10. Os resultados
clínicos foram avaliados tanto quanto à redução de colônias de Candida spp. na
mucosa e na prótese, como quanto à melhora do aspecto clínico da mucosa afetada.
Tanto a terapia convencional quanto a PDT foram eficientes em tratar a EP. Não
houve diferença estatística significante entre os tratamentos instituídos para nenhum
dos fatores avaliados. Assim, concluiu-se que a PDT é efetiva no tratamento da
estomatite protética.

Palavras-chave: Terapia Fotodinâmica; Estomatite Protética, Candida, Candidíase
Atrófica Crônica, Laser, Prótese Total.

PHOTODYMANIC ANTIMICROBIAL THERAPY IN THE TREATMENT OF
DENTURE STOMATITIS

ANDRÉ MACHADO DE SENNA

ABSTRACT

Denture stomatitis (DS), also called chronic atrophic candidiasis, is the
most common oral fungal infection in denture wearers. It has a multifactorial etiology,
but the presence of Candida spp. biofilm on the denture is considered the most
important factor for the establishment of the DS. This study aimed to evaluate the
treatment of DS through the use of photodynamic antimicrobial therapy (PAT),
mediated by methylene blue. For this purpose, preclinical studies and clinical trials
were performed. Simulators prototypes dentures were made of methyl methacrylate
polymer to serve as a basis for biofilm growth of the following species of Candida: C.
albicans, C. glabrata, C. dubliniensis, C. krusei, C. tropicalis, C. parapsilosis and C.
guilliermondii. Methylene blue solution at a concentration of 450μg/mL was used as a
photosensitizer. The prototypes and biofilms were irradiated with a laser of
wavelength of 660 nm, potency of 100 mW, for 80 seconds. For the clinical study,
subjects were divided into two groups. The first group received conventional treatment
based on the use of antifungal Miconazole. The second group received the treatment
by PAT. The preclinical results showed that all species of the genus Candida were
susceptible to PAT, with a reduction in colonies that ranged from 2.48 to 3.93 log10.
Clinical outcomes were evaluated for the reduction of colonies of Candida spp.
located in the mucosa and in the prosthesis and relative to the improvement of the
clinical aspect of the affected mucosa. Both the conventional therapy and PAT were
effective in treating DS. There was no significant statistical difference between PAT
and conventional treatment for any of the factors evaluated. Thus, it was concluded
that PAT is effective in the treatment of denture stomatitis.

Keywords: Photodynamic Therapy, Denture Stomatitis, Candida, Chronic Atrophic
Candidiasis, Laser, Complete Denture.
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C. dubliniensis: Candida dubliniensis
C. glabrata: Candida glabrata
C. guilliermondii: Candida guilliermondii
C. krusei: Candida krusei
C. parapsilosis: Candida parapsilosis
C. tropicalis: Candida tropicalis
CONSORT: Consolidated Standards of Reporting Trials
EP: Estomatite Protética
FIG.: Figura
GaAlAs: Arseneto de Gálio e Alumínio
INCQS: Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde
ITPAC: Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos
J/cm2 : Joules por centímetro quadrado
L: Litro
L-A-: Grupo não irradiado e não exposto ao fotossensibilizador
L-A+: Grupo não irradiado, mas exposto ao fotossensibilizador
L+A-: Grupo irradiado, mas não exposto ao fotossensibilizador
L+A+: Grupo irradiado e exposto ao fotossensibilizador
LED: Light emitting diode (diodo emissor de luz)
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n: Amostra
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p: Probabilidade
pH: Potencial hidrogeniônico
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spp.: Espécies
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TO: Tocantins
UFC: Unidade formadora de colônia
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1- INTRODUÇÃO

A estomatite protética (EP), também denominada de Candidíase
Atrófica Crônica, é a infecção fúngica bucal mais comum em indivíduos
portadores de prótese total (Lund et al., 2010; Neville et al., 2004; Webb et
al.,1998). Sua prevalência pode variar de 17% a 77,5% entre os usuários de
próteses totais, dependendo da população estudada (Gendreau e Loewy, 2011).
Localiza-se sob a base da prótese total, mais frequentemente no rebordo superior
e é caracterizada por um eritema difuso, ora homogêneo, ora representado por
pontos ou áreas focais avermelhados, além de apresentar variadas alterações na
textura e superfície da mucosa palatina (Batista et al., 1999).
Apesar da aparência clínica, a EP na maior parte das vezes é
assintomática e os indivíduos portadores não sabem de sua existência. Quando
há sintomatologia, as manifestações mais comuns são a sensação de queimadura
ou desconforto e o relato de gosto ruim na boca (Ramage et al., 2005). Mesmo
assintomática, a EP deve ser tratada, pois pode servir de reservatório para outras
infecções mais extensas (Salerno et al., 2011).
A etiologia da estomatite protética é multifatorial e diversos fatores
estão relacionados à sua ocorrência: a adaptação deficiente da prótese, fato que
gera instabilidade e trauma no rebordo subjacente; o uso contínuo, a não
remoção para dormir e a higiene inadequada da mesma, atitudes que favorecem
a diminuição do fluxo salivar e do pH da saliva; o tempo de uso (idade) da
prótese, pois com o passar do tempo a prótese perde suas condições ideais, tanto
do material de base, quanto da oclusão e adaptação (Gendreau e Loewy, 2011;
Emami et al., 2008; Figueiral et al., 2007).
Mesmo

com

vários

fatores

predisponentes,

a

presença

de

Candida spp. no biofilme da prótese é tida como o fator mais importante para o
estabelecimento da estomatite protética. Apesar disto, a simples substituição da
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prótese antiga contaminada por nova prótese em boas condições não cura a EP
(Kulak et al., 1994).
Candida albicans é a espécie mais comum de fungos do gênero
Candida e é responsável pela maioria das infecções de candidíase bucal,
sobretudo em usuários de prótese total. Além da C. albicans, outras espécies
como C. krusei, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis, C. dubliniensis e
C. guilliermondii são reconhecidas como patógenos capazes de competirem com
a microbiota bucal e se tomarem patogênicas (Zomorodian et al., 2011; MarcosArias et al., 2009).
O tratamento padrão para a estomatite protética envolve o uso de
formulações antifúngicas sistêmicas ou tópicas para a eliminação de Candida
spp., o uso de agentes antimicrobianos, a cuidadosa higienização das próteses
para controle do biofilme e a remoção das mesmas para dormir (Salerno et al.,
2011). Muitos agentes antifúngicos estão disponíveis para a terapia, como os
derivados poliênicos e os derivados azólicos, porém, devido à sua característica
local, o tratamento pode ser feito com o antifúngico Miconazol, que, por possuir
apresentação em gel oral com adesivo, permite um maior tempo de permanência
na boca (Boraks, 2001).
Há que se ressaltar que a estomatite protética não é de fácil
tratamento e com frequência apresenta recidivas (Gendreau e Loewy, 2011); além
disso, a crescente resistência aos antifúngicos tem representado um grande
desafio para a clínica. Existem poucas formulações novas de uso tópico,
desenvolvidas especificamente para uso bucal. O desenvolvimento de tais
formulações para esse sítio apresenta desafios adicionais: o requisito de não ser
dissolvido facilmente pela saliva; a necessidade de ser palatável e ainda não
alterar o paladar; a capacidade de resistir à remoção pela ação mecânica da
língua e a qualidade de não produzir sensações desagradáveis, como o ardor.
Novas formulações dos fármacos disponíveis ainda são necessárias para o
tratamento das doenças bucais, assim como a pesquisa de novos sistemas de
tratamento, principalmente para uso tópico (Sankar et al., 2011).
Outro item a ser observado é que um dos aspectos postulados como
causador da recidiva é a contaminação da superfície e das porosidades do
material de base da prótese (Glass et al., 2004). Colônias de Candida spp.
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crescem nos interstícios microscópicos da base de material acrílico das próteses
(Cawson et al., 1997; Silva et al., 2010).
Tal crescimento ocorre em forma de biofilme, o qual, para sua
formação, passa por quatro etapas: adesão inicial ao substrato, colonização,
acumulação e, no clímax do desenvolvimento, o biofilme maduro (Ramage et al.,
2005). As irregularidades da superfície da prótese favorecem a adesão inicial
(Silva et al., 2010). Por outro lado, a capacidade de um microrganismo se
organizar em biofilmes torna-o muito mais resistente às terapias antifúngicas e às
defesas do hospedeiro (Seneviratne et al., 2008; Ramage et al., 2004).
A terapia fotodinâmica (PDT) é uma técnica que se mostra efetiva, in
vitro e in vivo contra bactérias e fungos, incluindo cepas resistentes aos fármacos
(Dovigo et al., 2011; Pereira et al., 2010; Gonzales e Maisch, 2011), sem causar
danos

aos

tecidos

sadios

(Martins

et

al.,

2011).

Esta

terapia

usa

fotossensibilizadores, exógenos ou endógenos, e a morte microbiana ocorre
quando o fotossensibilizador absorve a energia da fonte luminosa. Isso o leva a
produzir substâncias altamente reativas, que, por sua vez, causam danos ao
microrganismo. Não há relatos sobre o desenvolvimento de resistência à PDT
antimicrobiana; estudo recente demonstrou que bactérias remanescentes de
sucessivas sessões de PDT não desenvolveram resistência à terapia (Tavares et
al., 2010).
O Azul de Metileno é uma substância conhecida há muito tempo pela
sua baixa toxicidade, com grande utilização e aceitação na área médica e
odontológica. Pelo seu potencial fotoativo ele é um corante ideal para destruição
de fungos (Teichert et al., 2002). Ele é considerado uma boa opção de
fotossensibilizador para terapia fotodinâmica contra fungos, com baixa toxicidade
e ausência de efeitos colaterais. Sua absorção ocorre entre 500 e 700 nm, com
pico em aproximadamente 660 nm (Tardivo et al. 2005). A fotoativação do azul de
metileno com radiação laser em 685 nm apresentou efeito fungicida sobre
diversas espécies do gênero Candida, comuns na cavidade bucal (Souza et al.
2006).
Embora a literatura evidencie que a terapia fotodinâmica mediada por
azul de metileno é efetiva contra Candida spp., todos os relatos experimentais
foram conduzidos in vitro ou em modelos animais. Até o presente momento não
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há relato sobre experimentos clínicos com PDT para tratamento da estomatite
protética.
Frente ao exposto, é de peculiar interesse o estudo da terapia
fotodinâmica antimicrobiana para o tratamento da estomatite protética e avaliação
de um protocolo adequado, pois a PDT é potencialmente uma terapia efetiva de
tratamento, de forma localizada, sem efeitos sistêmicos e com possibilidade de
ação mesmo em linhagens de microrganismos com resistência aos antifúngicos.
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2- OBJETIVOS

2.1 - Objetivo geral:
Este trabalho teve como objetivo geral avaliar o tratamento da
estomatite protética realizado por meio do uso da terapia fotodinâmica
antimicrobiana mediada pelo azul de metileno.

2.2 - Objetivos específicos:
Para atingir o objetivo geral acima descrito, o trabalho desenvolvido
teve os seguintes objetivos específicos:
Desenvolver uma metodologia para o crescimento de biofilme e teste
de terapia fotodinâmica antimicrobiana (PDT) em protótipos simuladores de
próteses totais.
Avaliar in vitro a efetividade antifúngica da PDT em protótipos de metil
metacrilato previamente contaminados com linhagens conhecidas do gênero
Candida (C. albicans, C. glabrata, C. dubliniensis, C. krusei, C. tropicalis,
C. parapsilosis e C. guilliermondii).
Avaliar a efetividade da terapia convencional no tratamento de
indivíduos com diagnóstico de estomatite protética.
Avaliar a efetividade da PDT no tratamento de indivíduos com
diagnóstico de estomatite protética.
Comparar a efetividade da PDT com a efetividade da terapia
convencional para tratamento da estomatite protética.

18

3- REFERENCIAL TEÓRICO

A estomatite protética possui caráter multifatorial; portanto, diversos
fatores devem ser considerados para a sua compreensão e para o entendimento
de seu tratamento por meio da PDT. Na abordagem teórica deste capítulo, é feita
uma divisão em quatro tópicos, descritos a seguir.
3.1 – A Estomatite Protética

Próteses removíveis totais ou parciais superiores recobrem total ou
parcialmente a área da mucosa correspondente ao palato duro e dificultam o
contato da mucosa com a saliva, a qual contém os principais componentes de
defesa antimicrobiana da boca. Tal fato, que também pode ser ocasionado pelo
uso de aparelhos ortodônticos removíveis (Webb et al., 1998), facilita a
ocorrência da candidíase atrófica crônica (estomatite protética). Diferentemente
das demais candidíases, a estomatite protética não mostra a formação de placas
e em suas biópsias raramente são encontradas hifas de Candida spp. penetrando
ativamente na camada ceratinizada do epitélio palatino. Porém, a proliferação de
C. albicans está associada ao processo inflamatório (Neville et al., 2004; Cawson
et al., 1997).
A estomatite protética geralmente é classificada de acordo com a
aparência clínica da mucosa inflamada. A classificação mais utilizada é aquela
proposta por Newton (1962), a qual compreende três tipos clínicos:
- Hiperêmica puntiforme - (tipo I): Caracteriza-se pela presença de áreas
puntiformes de inflamação, dispersas pela mucosa normal e limitadas aos ductos
das glândulas salivares palatinas menores.
- Hiperêmica difusa - (tipo II): A inflamação é generalizada, a mucosa apresentase lisa e atrófica, abrangendo toda a região recoberta pela prótese.
- Hiperêmica granular - (tipo III): É caracterizada por uma mucosa hiperêmica,
com aparência nodular, a qual pode estar presente em toda a região recoberta
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pela prótese, porém, mais comumente restrita à região central do palato, sendo,
particularmente, encontrada em áreas sob câmaras de sucção nas próteses
totais.
Entre os principais fatores etiológicos associados à EP, estão a
infecção por Candida spp., a higienização deficiente da prótese e o seu uso
contínuo e consequente não remoção para dormir (Gendreau e Loewy, 2011).
Além destes, outros fatores também têm sido relacionados à EP, como o
tabagismo (Barbeau et al., 2003; Santos et al., 2010), a baixa qualidade do
material de base da dentadura, a presença de trauma oclusal (Emami et al.,
2008), a idade da prótese (Figueiral et al., 2007) e a ocorrência de
imunossupressão (Golecka et al., 2006), Apesar de todos estes fatores, a
infecção por Candida spp. permanece como o principal fator etiológico (Barbeau
et al., 200; Gendreau e Lowey, 2011).

3.2- O biofilme e o envolvimento de Candida spp.

A maior parte dos microrganismos que colonizam e infectam a boca
não se encontram de forma isolada. Em geral, exibem-se organizados em
comunidades de múltiplas espécies, envolvidas por material exopolimérico e
aderidos a superfícies bióticas ou abióticas. Assim, originam o biofilme, um
ecossistema estruturado, altamente dinâmico, que atua de maneira coordenada
(Costerton et al., 1995; Seneviratne et al., 2008).
Candida spp. são fungos leveduriformes, vários deles pertencentes à
microbiota do organismo humano. Habitam mucosas da orofaringe e do trato
gastrintestinal, podendo causar infecções, normalmente endógenas. (Fitzpatrick,
1997). Candida albicans é espécie de levedura mais frequentemente isolada na
cavidade bucal, mas outras espécies têm sido isoladas e relacionadas à
estomatite protética (Ramage et al., 2004).
O desenvolvimento de um biofilme apresenta diversos estágios,
envolvendo fatores físicos, biológicos e ambientais para o seu estabelecimento.
Inicialmente é necessário que ocorra a adesão dos microrganismos a uma
superfície adequada. Após a adesão, os microrganismos passam por fase de

20

colonização e proliferação, até atingir um estágio maduro e passar pela fase de
dispersão (Jenkinson e Lappin-Scott, 2001).
Por suas características irregulares e hidrofílicas, o material usado
para confecção das próteses favorece a etapa inicial de adesão do
microrganismo. Ramage et al. (2004) avaliaram o biofilme presente em próteses
totais de indivíduos com EP. Para tanto, submeteram fragmentos destas próteses
a exame de microscopia eletrônica de varredura. Com tal metodologia,
encontraram uma intrincada rede de hifas e leveduras profundamente embutidas
nas imperfeições, fendas e irregularidades da superfície dos fragmentos. Palekar
e Srivastava (2011), relataram ter encontrado C. albicans infiltrada em resina
acrílica até uma profundidade de 3 milímetros.
Apesar de C. albicans ser a espécie relacionada à EP de maior
prevalência, outras espécies do mesmo gênero também são relatadas, tais como
C. tropicalis,
C dubliniensis,

C.

glabrata,
C.

C.

lipolytica,

krusei,
C.

C.

famata,

parapsilosis,
C.

C.

pulcherrima,

guilliermondii,
C.

sake

e

C. pseudotropicalis (Zomorodian et al., 2011; Dagistan et al., 2011; Marcos Arias et al., 2009; Gasparoto et al., 2009; Figueiral et al., 2007).

3.3- O tratamento convencional e as terapias já propostas

Devido à sua etiologia multifatorial, o tratamento padrão para a EP
envolve procedimentos diversos, que incluem o uso de um agente antifúngico
local ou sistêmico, a cuidadosa e diária higienização da prótese e a sua remoção
por pelo menos 8 horas por dia, ou para dormir (Salerno et al., 2011). Apesar de
este ser o tratamento padrão, diversos tipos de tratamento ou de higienização da
prótese têm sido propostos para controle da EP.
O uso do Fluconazol no tratamento da EP foi avaliado por Budtz
Jorgensen et al. (1988). Para isso, 38 indivíduos foram divididos em dois grupos.
Dezenove indivíduos receberam tratamento sistêmico à base de fluconazol e
outros 19 indivíduos receberam tratamento placebo. O tratamento sistêmico foi
capaz de reduzir a contagem fúngica e melhorar a inflamação da mucosa
palatina, ao contrário do placebo. No entanto, os autores consideraram que, para
obter a cura e a estabilidade de resultados em longo prazo, a meticulosa
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higienização da prótese e da mucosa deve ser realizada durante o tratamento e
também após o mesmo.
Konsberg et al. (1994) propuseram e testaram o uso de um verniz à
base de Miconazol para aplicação na prótese e eliminação de Candida spp.
Dezoito indivíduos tiveram a prótese tratada com o verniz e outros dezoito
tiveram a prótese tratada com placebo. Quatorze dias após a aplicação do verniz,
encontraram uma redução do número de colônias de Candida spp. nas culturas
advindas do palato e da prótese. Concluíram que a metodologia proposta poderia
ser vantajosa em relação ao uso da terapia convencional.
Kulak et al. (1994) avaliaram três tipos de tratamento para EP. Três
grupos de 15 indivíduos foram formados. O primeiro grupo recebeu tratamento à
base de Fluconazol em comprimidos. O segundo grupo recebeu a mesma
medicação e foi orientado a higienizar a prótese duas vezes ao dia com uma
solução antimicrobiana à base de Clorexidina. O terceiro grupo teve como
tratamento somente a confecção de novas e bem delineadas próteses. A
associação de Fluconazol e Clorexidina foi mais eficiente em tratar a EP do que o
uso isolado do Fluconazol. A simples substituição da prótese não foi eficiente
para tratar a EP e não reduziu a contagem de leveduras.
Barnabé et al. (2004) testaram o uso do sabão de coco para lavar as
próteses, associado ou não à imersão diária das próteses em solução de
hipoclorito de sódio a 0,05%, com a finalidade de desinfecção das mesmas e
controle da EP. Indivíduos sadios e portadores de EP participaram do estudo e a
terapia foi avaliada de acordo com a melhora do aspecto clínico da mucosa e a
redução da contagem de C. albicans e Streptococcus mutans nas próteses. As
duas técnicas promoveram melhora no aspecto clínico da mucosa, porém, o uso
do sabão de coco para higienização das próteses associado à imersão em
solução de hipoclorito de sódio reduziu com maior eficiência a contagem
microbiana.
Koray et al. (2005) testaram o uso do Fluconazol em cápsulas, da
hexetidine em colutório, ou de ambos associados para o tratamento da EP. Três
grupos com, respectivamente 21, 18 e 22 indivíduos foram formados. Além da
medicação, os indivíduos receberam orientação e recomendação de cuidadosa
higienização das próteses durante o tratamento. A contagem de C. albicans na
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saliva, na prótese e na mucosa inflamada foi realizada antes e depois do
tratamento. Todos os três tipos de tratamento tiveram resultado similar na
diminuição da contagem de C. albicans.
Amanlou et al. (2006) avaliaram o uso de do Miconazol e de um gel à
base de uma planta medicinal nativa do Irã, denominada Zataria multiflora, para o
tratamento da EP. Foram organizados dois grupos, um para cada tipo de
tratamento, com 12 indivíduos em cada grupo. Foram avaliados o grau de
eritema no palato e a quantidade de colônias de leveduras oriundas da prótese.
Tanto o gel à base de Miconazol quanto o gel à base de Z. multiflora reduziram o
grau de eritema do palato e a contagem de colônias oriundas da prótese, mas o
antifúngico convencional reduziu mais a contagem de leveduras recuperadas da
prótese.
Pinto et al. (2008) propuseram o uso do vinagre como agente para
controle de Candida spp. em usuários de prótese total. Para tanto, 55 indivíduos
usuários de prótese total superior foram instruídos a remover a prótese durante a
noite por um período de pelo menos 8 horas, a escovar a dentadura três vezes
ao dia por pelo menos 1 minuto e, também, a deixar a prótese imersa durante a
noite em uma solução de vinagre a 10%. Estes procedimentos foram executados
por 45 dias. Antes deste período e também depois, amostras de saliva foram
coletadas e a presença de Candida spp. avaliada. Analisando os resultados,
concluíram que a imersão da prótese durante a noite em uma solução de vinagre
a 10% diminuiu a presença de Candida spp. na saliva dos indivíduos, bem como
diminuiu a ocorrência de EP na população estudada.
Li et al. (2010) avaliaram a efetividade de um produto comercial
®

(Polident ) para higienização de próteses. Para tanto, cresceram biofilmes de
C. albicans, S. mutans e também um biofilme misto das duas espécies usando
como substrato materiais de uso cotidiano na odontologia (acrílico de próteses
totais, porcelana, hidroxiapatita e poliestireno). Com a metodologia utilizada
conseguiram reduzir a contagem de colônias no tratamento de biofilmes em
acrílico em aproximadamente 3 a 4 ordens de grandeza e sugeriram que o
produto pode ser um bom auxiliar no tratamento da EP.
Uludamar et al. (2011) testaram três formas para tratamento da EP.
Três grupos foram formados. O primeiro recebeu como tratamento o uso de um
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condicionador de tecidos comercial, denominado Visco-gel, para reembasamento
da prótese. O segundo grupo recebeu o tratamento que consistia em usar um
enxaguatório bucal denominado Dioxident, cujo princípio ativo é o dióxido de
cloro, durante 1 minuto, duas vezes por dia. A prótese deveria passar a noite
imersa neste produto. O terceiro grupo recebeu tratamento similar ao do segundo
grupo, porém o enxaguatório bucal tinha como princípio ativo o gluconato de
clorexidina a 0,2%. Os resultados foram avaliados clinicamente e também por
meio de contagem de colônias de C. albicans. O reembasamento da prótese
(grupo 1) não promoveu redução de C. albicans, mas diminuiu o grau de
inflamação do palato. Os outros dois produtos foram efetivos, de forma
estatisticamente significante, em reduzir a contagem de C. albicans e em
melhorar o grau de inflamação do palato.
Nenhum dos tratamentos propostos, descritos anteriormente, se situou
como terapia de eleição. O tratamento padrão estabelecido ainda passa pelo uso
dos antifúngicos convencionais, tópicos ou sistêmicos.
3.4 – A Terapia Fotodinâmica e o azul de metileno

O azul de metileno é um fotosensibilizador pertencente à classe das
fenotiazinas que tem desempenhado importante papel na microbiologia,
farmacologia e como corante histológico por muitos anos. É considerado uma
boa opção de fotossensibilizador para terapia fotodinâmica, tanto de tumores,
quanto de infecções por vírus e fungos, com baixa toxicidade e ausência de
efeitos colaterais. Sua absorção ocorre entre 500 e 700 nm, com pico em
aproximadamente 660 nm. (Tardivo et al., 2005)
Teichert et al. (2002) relataram um ensaio no qual usaram a PDT,
mediada por azul de metileno para tratar a candidíase bucal em camundongos
imunossuprimidos. Uma linhagem de Candida albicans resistente aos azóis,
fungicidas usuais para o controle desta espécie, foi selecionada para ser usada
nos experimentos. Setenta e cinco camundongos imunossuprimidos foram
inoculados 3 vezes por semana na cavidade bucal, por 4 semanas, com a
linhagem do fungo resistente. Os resultados do estudo indicaram que a PDT
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mediada por azul de metileno é uma potencial alternativa às tradicionais terapias
com base em formulações antifúngicas para o tratamento da candidíase bucal.
Souza et al (2006) avaliaram os efeitos da irradiação com um laser
(35 mW de potência, comprimento de onda 685 nm, densidade de energia de
28 J/cm2, tempo de irradiação de 300 segundos) associado ao azul de metileno
(100 µg/mL), na viabilidade de linhagens de C. albicans, C. dubliniensis, C. krusei
e C. tropicalis. Nos parâmetros estudados, os autores conseguiram uma redução
no número de unidades formadoras de colônia que variou de 82,3 a 91,6% e
concluíram que a fotoativação do azul de metileno apresentou efeito fungicida em
todas as espécies de Candida estudadas.
Suzuki et al. (2010) utilizaram discos de silicone elastomérico para
servir de substrato para crescimento de biofilme de C. albicans. O biofilme
formado foi corado por 10 minutos com uma solução de azul de metileno na
concentração de 1mM e posteriormente irradiado por 3, 6, 9 e 12 minutos com
um equipamento LED de 260 mW de potência e comprimento de onda de
630 nm. Com a metodologia utilizada demonstraram que após 6 minutos de
irradiação, mesmo em biofilme, C. albicans foi completamente eliminada.
Ribeiro

et

al.

(2011)

estudaram

a

PDT,

utilizando

como

®

fotosensibilizador o Photogem , para esterilizar próteses totais de indivíduos com
mucosa palatina sadia.

Os indivíduos foram divididos em quatro grupos que

receberam a PDT, variando a concentração (50 mg/L ou 100 mg/L) e a
apresentação (solução ou gel) do fotosensibilizador. Para avaliar a efetividade
das técnicas, foi feita a contagem dos microrganismos, presentes antes e depois
da terapia. Todos os quatro grupos estudados obtiveram redução de pelo menos
90% da contagem de microrganismos presentes na prótese.
Pereira et al. (2011) avaliaram os efeitos da PDT em biofilmes de
C. albicans, S. aureus e S. mutans cultivados isoladamente ou em conjunto. O
biofilme foi crescido em discos de acrílico pré-fabricados e irradiado por 98
segundos com um laser com comprimento de onda de 660 nm e potência de
100 mW. O fotossensibilizador utilizado foi o azul de metileno na concentração de
0,1 mg/mL. Todos os microorganismos foram sensíveis à PDT quando crescidos
sozinhos ou em associação. Candida albicans foi o microrganismo menos
sensível.
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4- MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada abrangeu ensaios pré-clínicos e ensaios
clínicos. A seguir é apresentada uma descrição detalhada dos procedimentos
realizados.
4.1- Ensaios pré-clínicos
4.1.1- As espécies e linhagens de Candida ssp. utilizadas

Sete espécies do gênero Candida foram testadas. Os microrganismos
foram fornecidos pelo Laboratório de Materiais de Referências do Instituto
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), pertencente à Fundação
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ. As linhagens testadas foram correspondentes às
seguintes: C. albicans, (American Type Culture Collection - ATCC 10231)
C. dubliniensis (ATCC MYA-646), C. krusei (ATCC 6258), C. glabrata (ATCC
2001), C. guilliermondii (ATCC 6260), C. parapsilosis (ATCC 22019) e
C. tropicalis (ATCC 28707).
Candida albicans, C. krusei, C. parapsilosis e C. guilliermondii,
C. glabrata, e C. tropicalis foram selecionadas por estarem entre as espécies
mais prevalentes nos casos de EP em vários estudos (Figueiral et al., 2007;
Dagistan et al., 2008; Coco et al., 2008). A espécie C. dubliniensis, foi escolhida
pelo fato de ter características fenotípicas muito próximas às de C. albicans,
poder estar associada à EP, desenvolver resistência ao Fluconazol com mais
facilidade que C. albicans (Paugam et al., 2007; Marcos-Arias et al., 2009) e
pelos relatos de seu envolvimento na EP estarem aumentando (Zomorodian et
al., 2011; Meurman et al., 2010; Gasparoto et al., 2009).
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4.1.2- A confecção dos protótipos

Para servir de base para o crescimento do biofilme, 40 protótipos
hexagonais, com lados medindo 3 mm, altura de 2 mm e massa uniformizada
entre 74 e 78 microgramas (FIG. 1) foram confeccionados e processados de
acordo com a metodologia proposta por Arita et al. (2005). Foi empregado o
mesmo material padrão utilizado para a confecção de próteses totais (polímero
de metil metacrilato) e sob as mesmas condições de processamento e cura
térmica. Depois de prontos, eles foram imersos em água, submetidos a banho em
cuba ultrassônica por 60 minutos e em seguida deixados por um dia imersos em
água para remoção do monômero residual. Após esta etapa, eles foram secos e
esterilizados em autoclave a 121°C por 20 minutos. A condição estéril inicial
deste processo foi verificada e confirmada pela inoculação de amostras dos
protótipos de polímero de metil metacrilato em placas de Petri, contendo o meio
de cultura Ágar Sabouraud dextrose. As placas foram incubadas por 24 a 48
horas a uma temperatura de 37°C para confirmar a ausência de crescimento de
microrganismos e a condição estéril.

FIGURA 1: Protótipo utilizado para servir de base para
o crescimento do biofilme
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4.1.3- A formação do biofilme

Os protótipos esterilizados foram utilizados para a formação do
biofilme do microrganismo em questão e para testar a atividade antimicrobiana da
terapia fotodinâmica mediada pelo azul de metileno. Para tanto, eles foram
inseridos em 50 mL de meio líquido Yeast Extract-Peptone-Dextrose (YEPD) e
contaminados com as linhagens de fungos Candida spp. O inóculo foi executado
em

uma

concentração

inicial

de

aproximadamente

1,0 x 106

UFC/mL,

padronizada pela escala de MacFarland. Os protótipos com os microrganismos
foram incubados a 37°C por 72 horas em uma incubadora orbital shaker, sob
aeração, com 90 rotações por minuto. Na metade do tempo (36 horas), o
sobrenadante foi removido e substituído por nova quantidade de meio YEPD,
para assegurar que tivesse havido pelo menos dois ciclos de crescimento do
microrganismo neste ambiente (Glass et al., 2004). Ao final deste processo, em
condições assépticas, os protótipos foram separados do meio de cultura. O
excesso de meio foi retirado e a seguir os mesmos foram transferidos para placas
de Petri estéreis, enquanto aguardavam ser levados para microplacas de 96
poços para irradiação.
Para confirmar o crescimento do biofilme, amostras dos protótipos
foram submetidas à microscopia óptica com aumento de 400 vezes e também ao
exame de tomografia por coerência óptica – OCT (Suzuki et al., 2010). A OCT foi
realizada no laboratório de OCT do Centro de Lasers e Aplicações do IPEN.

4.1.4- A realização da PDT nos protótipos

Para a realização da PDT (grupo 4, tabela 1), os protótipos submetidos
aos procedimentos anteriormente descritos permaneceram durante o tempo de
pré-irradiação de 10 minutos nos poços das microplacas. Durante este tempo,
eles ficaram imersos em uma solução de azul de metileno (Merck®), na
concentração de 450µg/mL (Teichert et al., 2002). Em seguida, foram irradiados
com o laser pelo tempo de 80 segundos, com potência de 100 mW, em modo
contínuo, de forma pontual, com a abertura da ponteira laser situada 2 mm acima
do micropoço. A irradiação ocorreu no escuro e em câmara de fluxo laminar.
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O equipamento laser utilizado foi o modelo Photon Lase III (DMC
Equipamentos Ltda., São Carlos - SP). Este equipamento possui meio ativo de
Arseneto de Gálio e Alumínio (GaAlAs), comprimento de onda 660 nm e potência
de 100 mW. A potência foi aferida antes de cada procedimento experimental.
Para testar se somente a solução de azul de metileno na concentração
de 450µg/mL teria efeito similar ao da PDT, foi criado o grupo 2. Neste grupo, os
protótipos já inoculados com as linhagens de Candida spp. foram mantidos por
um período de 10 minutos, equivalente ao da pré-irradiação, nos poços das
microplacas. Durante este tempo, eles ficaram imersos na solução de azul de
metileno. Em seguida, aguardou-se mais 80 segundos, equivalentes ao tempo de
irradiação com o laser. No decorrer deste tempo, eles permaneceram no escuro e
em câmara de fluxo laminar.
Para avaliar se a irradiação do laser sem o uso do fotossensibilizador
teria ação semelhante à da PDT, foi criado o grupo 3. Neste grupo, os protótipos
já inoculados com as linhagens de Candida spp. foram mantidos, pelo período de
pré-irradiação de 10 minutos, nos poços das microplacas, imersos em solução
salina. Em seguida, foram irradiados por um período de 80 segundos, com
potência de 100 mW, em modo contínuo, de forma pontual, com a abertura da
ponteira laser situada 2 mm acima do micropoço. A irradiação ocorreu no escuro
e em câmara de fluxo laminar.
Como controle negativo e objetivando avaliar se os resultados obtidos
seriam independentes da irradiação e do uso de fotossensibilizador, foi instituído
o grupo 1. Neste grupo, os protótipos inoculados com as linhagens de
Candida spp. foram mantidos pelo período de pré-irradiação de 10 minutos, nos
poços das microplacas, imersos em solução salina. Em seguida, aguardou-se
mais 80 segundos, equivalentes ao tempo de irradiação. No decorrer deste
tempo, eles permaneceram no escuro e em câmara de fluxo laminar.
A tabela 1 resume as características e os procedimentos aos quais cada
grupo foi submetido.
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Tabela 1: Denominação, número de amostras, tempo de pré-irradiação, solução utilizada e
submissão à irradiação para cada grupo
Grupo

Denominação

n

Tempo de préirradiação

Solução

Irradiação

1

L-A-

10

10 minutos

Salina

Não

2

L-A+

10

10 minutos

Azul de Metileno

80 segundos

3

L+A-

10

10 minutos

Salina

80 segundos

4

L+A+

10

10 minutos

Azul de Metileno

Não

n: número de amostras de cada grupo;
L-A-: Grupo controle (não recebeu a irradiação laser nem a solução de azul de metileno);
L-A+: Grupo controle (não recebeu a irradiação laser, mas recebeu a solução de azul de metileno);
L+A-: Grupo controle (recebeu a irradiação laser, mas não a solução de azul de metileno);
L+A+: Grupo teste (recebeu a PDT: irradiação laser e solução de azul de metileno).

Após cada um destes testes, os protótipos foram imersos em 500
microlitros de solução salina, submetidos à agitação mecânica por 60 segundos
em um vórtex e, em seguida, foram submetidos à diluição seriada de 10 -1 a 10-5
vezes a concentração original. Posteriormente, alíquotas de 10 μL de cada
diluição foram semeadas em forma de estria, de acordo com a metodologia de
Jett et al. (1997) em duplicata, em placas de petri com ágar Sabouraud dextrose.
Estas amostras foram incubadas a 37oC por 36 horas, para posterior contagem
das unidades formadoras de colônia.

4.2- Ensaios clínicos

Para avaliar os efeitos da PDT e da terapia convencional nos
indivíduos com estomatite protética, bem como realizar a comparação entre as
duas técnicas, foi delineado um estudo clínico, do tipo experimental, analítico,
randomizado e cego, descrito a seguir.

4.2.1- Considerações Éticas

Os

indivíduos

convidados

a

participar

desta

pesquisa

foram

esclarecidos sobre os possíveis riscos e benefícios dos procedimentos a serem
realizados e leram e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido de
acordo com a resolução 196/96 do Ministério da Saúde para pesquisas
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envolvendo seres humanos (anexo 1). O projeto desta pesquisa foi submetido ao
Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de Medicina Tropical do Tocantins e
aprovado sob número 90/2007 (anexo 2).

4.2.2- Seleção de indivíduos

Foram selecionados indivíduos com idade entre 40 e 65 anos, usuários
de próteses totais removíveis (PT) superiores, com diagnóstico clínico de
estomatite protética, dentre aqueles que buscaram tratamento para substituição
de suas PT nas disciplinas de Prótese Total ou de Semiologia da Faculdade de
Odontologia do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC, em
Araguaína, TO.
Os

critérios

de

exclusão

adotados foram:

não

detecção

de

Candida spp. na cultura advinda da prótese do indivíduo, relato ou diagnóstico de
diabetes, síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)

e neoplasias,

ocorrência de gravidez, relato de uso de antimicrobianos nos últimos dois meses,
adoecimento durante o tratamento e falta em mais de uma sessão clínica no
período da terapia.

4.2.3- Procedimentos iniciais

Na primeira sessão de atendimento clínico, todos os indivíduos
envolvidos foram submetidos à anamnese e aos exames clínicos de rotina. Em
seguida, tiveram a estomatite protética classificada de acordo com a proposta de
Newton (1962), ilustrada nas figuras 1, 2, 3 e 4.
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FIGURA 1: Mucosa palatina com aspecto
saudável.

FIGURA 3: Mucosa palatina apresentando
inflamação generalizada na área recoberta
pela prótese, compatível com grau II de
Newton.

FIGURA 2: Mucosa palatina apresentando
inflamação
em
áreas
puntiformes
dispersas pela mucosa normal, compatível
com grau I de Newton.

FIGURA 4: Mucosa palatina hiperêmica
apresentado aparência nodular, compatível
com grau III de Newton.

4.2.4- Diagnóstico Laboratorial

O diagnóstico laboratorial se deu pela cultura microbiológica de
material obtido da mucosa palatina e da prótese do indivíduo, como descrito a
seguir.
Para a detecção da presença de Candida spp. nas mucosas, foi
realizada a coleta de amostras utilizando-se um swab estéril. A amostra foi
semeada por espalhamento na superfície do meio CHROMagar Candida ® em
placas de Petri, que foram incubadas a 37°C por 24 horas. O número de UFC/mL
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foi avaliado. Este procedimento foi executado no início e no final do tratamento
para todos os indivíduos.
Para a detecção da presença de Candida spp. nas próteses, as
mesmas foram inseridas com a parte ventral voltada para o fundo de placas de
Petri estéreis contendo o meio CHROMagar Candida®, na temperatura de 55°C.
Após a solidificação do meio, a prótese foi removida e a placa de Petri, com a
réplica da prótese formada em ágar, foi incubada a 37°C, até o momento
contagem do número de colônias formadas e identificação das espécies.
Para a identificação das espécies, os aspectos de coloração,
morfologia e textura do cultivo primário no meio CHROMagar Candida ® foram
avaliados. Adicionalmente também se realizou a coloração de Gram. Nas
amostras das colônias que cresceram com coloração esverdeada, foi também
realizada a prova de crescimento diferencial a 42°C, para diferenciação entre
C. albicans e C. dubliniensis.

4.2.4- A PDT e a terapia convencional

Para avaliar a efetividade da terapia fotodinâmica em reduzir ou
eliminar a população de Candida spp. na mucosa palatina e nas próteses, bem
como comparar a sua efetividade com a efetividade da técnica convencional de
tratamento, com base no uso do Miconazol, após os procedimentos da consulta
inicial, os indivíduos foram divididos em dois grupos e submetidos aos
procedimentos descritos a seguir:
Grupo 1 - Os indivíduos com estomatite protética tiveram a mucosa
palatina corada durante dez minutos com a solução de azul de metileno em uma
concentração de 450 µg/mL. A seguir, a mucosa foi irradiada com os seguintes
parâmetros: comprimento de onda 660nm, potência de 100 mW, modo contínuo,
aplicação por varredura, densidade de energia de 28J/cm 2 e tempo de aplicação
variando de acordo com a área da mucosa palatina irradiada. A aplicação foi feita
durante quatro semanas, duas vezes por semana, com intervalo entre as sessões
de pelo menos 48 horas.
A concentração utilizada do fotossensibilizador foi determinada após
análises dos resultados dos estudos com os protótipos e com base nos estudos
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pilotos. A concentração escolhida foi a que possibilitou o melhor equilíbrio entre
redução microbiana e resposta da mucosa palatina na redução de sinais clínicos.
Em cada uma dessas sessões, simultaneamente à irradiação da
mucosa palatina, também as próteses de cada indivíduo foram submetidas à
PDT. Inicialmente elas foram lavadas em água purificada (sistema Milli-Q® –
Millipore) e escorridas, para, em seguida, terem sua parte ventral corada com o
fotossensibilizador por dez minutos. Após este procedimento, as próteses foram
irradiadas com os mesmos parâmetros descritos para a mucosa (comprimento de
onda 660nm, potência de 100 mW, modo contínuo, aplicação por varredura,
densidade de energia de 28J/cm2 e tempo de aplicação variando de acordo com
a área da prótese).
Grupo 2 – Os indivíduos foram orientados a realizar o tratamento
convencional à base do antifúngico Miconazol em gel oral, que consiste na
aplicação do medicamento na superfície interna da prótese total limpa e seca e
em toda a superfície palatina recoberta pela prótese previamente seca com gaze,
três vezes ao dia, por um período de quatro semanas. O antifúngico foi fornecido
livremente aos indivíduos.
Quarenta e oito horas após a última sessão de PDT e do
encerramento do uso do antifúngico, os indivíduos foram submetidos aos
mesmos procedimentos iniciais para detecção de colônias de Candida spp. na
mucosa e na prótese total (descrito no item 4.2.4).
Objetivando quantificar a resposta clínica da mucosa dos indivíduos
frente aos diferentes tratamentos propostos, o grau de eritema foi classificado de
acordo com o índice proposto por Budtz-Jorgensen et al. (1988), que
compreende quatro níveis: 0- sem inflamação, 1- inflamação leve, 2- inflamação
moderada e 3- inflamação severa. Esta classificação foi feita antes do início do
tratamento e 48 horas após o final do tratamento para os dois grupos.
A avaliação da resposta microbiológica foi feita pelo método proposto
por Olsen (1974). As unidades formadoras de colônias recuperadas, tanto da
mucosa, quanto da prótese de cada indivíduo, foram contadas e o resultado foi
expresso em graus de densidade: grau 0 - ausência de crescimento; grau 1 crescimento de 1 a 9 UFC; grau 2 - crescimento de 10 a 24 UFC; grau 3 -
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crescimento de 25 a 100 UFC; grau 4 - crescimento maior que 100 UFC; grau 5 crescimento confluente.

4.2.5- Laser utilizado

Foi utilizado o laser da marca DMC, modelo Photon Lase III, que
apresenta as seguintes características: meio ativo Arseneto de Gálio e Alumínio
(GaAlAs) e comprimento de onda 660 nm. A potência utilizada foi de 100 mW,
previamente aferida antes de cada procedimento experimental.

4.2.6- Documentação fotográfica

As fotografias foram tomadas na sessão inicial, final e sempre que
houvesse mudança significativa do quadro clínico. Foram obtidas usando o
mesmo equipamento fotográfico, a mesma calibração e padronizando-se as
condições de luminosidade do ambiente. O equipamento utilizado foi uma câmera
digital Canon EOS Digital Rebel XTi equipada com lente Canon EF Autofoco
60mm f/2.8 USM Macro e flash circular Canon MR-14EX TTL.
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados são apresentados seguindo a ordem utilizada no capítulo
4, materiais e métodos e são discutidos à medida que forem apresentados.

5.1- Ensaios pré-clínicos

5.1.1- Formação do biofilme

O biofilme produzido é mostrado na imagem gerada pelo exame de
tomografia por coerência óptica - OCT (FIG. 5). Tal exame permite a análise em
profundidade de uma estrutura, sem ser invasivo e com necessidades mínimas de
manipulação e processamento (Huang et al., 1991), além de ser adequado para
uso em biofilme produzido por Candida albicans (Suzuki et al., 2010) e de não
necessitar de processamento para desidratação, como na microscopia eletrônica
de varredura. A desidratação faz com que a maior parte da matriz exopolimérica
do biofilme seja perdida (Ramage et al., 2005).
A certificação do crescimento do biofilme é necessária, pois a
capacidade de formá-lo é a principal característica que faz com que Candida spp.
possam causar doenças na boca e em outros sítios (Seneviratne et al., 2008).
Além disso, a sua ocorrência é um fator importante que contribui para a
diminuição do efeito de antifúngicos convencionais (Ramage et al., 2004). Quando
crescida em biofilmes, a concentração fungicida mínima pode ser de 30 a 2000
vezes maior do que quando crescida de forma planctônica (Douglas, 2003;
Hawser e Douglas, 1995; Seneviratne et al., 2008).
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FIGURA 5: Imagem gerada por OCT de protótipo com crescimento de biofilme de C. albicans.
A seta isolada ao alto mostra a superfície líquida do meio de cultura, que se mostra curvada
em toda a extensão da imagem. O quadrado engloba agregado celular com os canais de água
sobre a matriz exopolimérica. As setas vermelhas agrupadas indicam a matriz exopolimérica
crescida sobre a superfície irregular do protótipo de polímero de metil metacrilato. Os círculos
envolvem colônias internas crescidas nas porosidades do protótipo.

A seta isolada ao alto da figura 5 mostra a superfície líquida do meio de
cultura, que se mostra curvada em toda a extensão da imagem, devido à tensão
superficial da água. O quadrado engloba agregado celular com os canais de água
sobre a matriz exopolimérica. As setas vermelhas agrupadas indicam a matriz
exopolimérica crescida sobre a superfície irregular do protótipo de metil
metacrilato. De uma maneira geral, esta matriz age como uma barreira que
dificulta o acesso dos antimicrobianos aos microrganismos no biofilme,
contribuindo para aumentar sua resistência (Seneviratne et al., 2008).
Para servir de substrato para o crescimento biofilme, vários materiais já
foram utilizados, tais como discos de silicone elastomérico de catéteres (Suzuki et
al., 2010), discos de resina acrílica pré-fabricados (Pereira et al., 2011), discos de
fibra de celulose (Baillie e Douglas, 1999) e mesmo em microplacas de 96 poços
de poliestireno (Jin et al., 2004; Ramage et al., 2004). No entanto, foi feita a opção
pela utilização do polímero de metil metacrilato, o qual é o material padrão para a
confecção de próteses totais. Optou-se também pelo processamento da maneira
convencional, por meio de cura térmica, a fim de reproduzir, o máximo possível,
as condições reais de uma prótese na boca, quando da formação do biofilme.
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Macroscopicamente, a superfície dos protótipos é lisa e polida; porém,
microscopicamente tal fato não se repete, nem mesmo em uma prótese real. Os
círculos na figura 5 envolvem colônias internas crescidas nas porosidades do
protótipo. Tais porosidades são inerentes à técnica utilizada para confecção dos
protótipos, que é a mesma técnica utilizada para a confecção das próteses totais
para pacientes. Estas porosidades, superficiais e internas, podem abrigar colônias
de microrganismos (Ramage et al., 2004), que dificultam sua remoção mecânica
ou sua limpeza, mesmo com o uso de soluções químicas (Bollen, Lambrechts e
Quirynen, 1997; Quirynen et al., 1990; Radford, Challacombe e Walter, 1999).
O crescimento de tais colônias internas contribui para embasar a
hipótese de que as porosidades do material utilizado como base para confecção
das próteses seriam um dos fatores que contribuem para recidivas frequentes da
estomatite protética, pois dificultariam a terapia antifúngica.

5.1.2- Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana nos biofilmes

As irregularidades superficiais das próteses favorecem a adesão dos
microrganismos, condição necessária para o início do desenvolvimento do
biofilme. O crescimento em forma de biofilme é um fator de virulência do fungo,
pois sua formação dificulta a penetração de agentes antimicrobianos. Bactérias
podem ter sua resistência a agentes antimicrobianos até mil vezes maior quando
crescidas em biofilme e em comparação ao crescimento em forma planctônica
(Davies, 2003).
O fato de termos usado o mesmo material utilizado para a confecção
das próteses (polímero de metil metacrilato), processado sob cura térmica, para a
confecção dos protótipos deve ser ressaltado. Candida spp. têm afinidade pelo
polímero, favorecendo a fixação do fungo, o início da formação do biofilme e o
estabelecimento da EP (Samaranayake et al., 1980). Apesar do processo de cura
térmica ser o procedimento padrão para a confecção das próteses, a cura
química,

sem

envolvimento

de

calor,

também

pode

ser

utilizada.

O

processamento térmico de cura do polímero desfavorece a adesão de Candida
spp. (He et al., 2006), mas seu uso torna o experimento mais próximo da
realidade das próteses utilizadas pelos pacientes.
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A figura 6 mostra a média e o desvio padrão da contagem do número
de UFC de C. albicans recuperadas após cada um dos procedimentos pelo qual
passaram os quatro grupos. Pela sua análise, percebe-se uma pequena
diminuição da contagem das UFC para o grupo L-A+ (somente azul de metileno),
enquanto que para o grupo L+A- (somente laser) a contagem de UFC é
praticamente a mesma do grupo L-A- (nem azul de metileno, nem laser). Já o
grupo L+A+ (laser e azul de metileno - PDT) mostrou uma acentuada diminuição
da contagem das UFC, quando comparado aos demais grupos.

FIGURA 6: Média e desvio padrão do número de UFC recuperadas
para cada grupo de biofilme de C. albicans testado.

Para verificar se havia diferença estatística entre as contagens dos
diferentes grupos, os dados foram lançados no software BioEstat 5.0 e
submetidos inicialmente ao teste de Kruskal-Wallis. Ao se confirmar que havia
diferença entre os grupos, foi executado o teste de Student-Newman-Keuls nos
pares de grupos, para localizar as diferenças. Foram considerados diferentes
entre si os grupos que apresentaram p-valor menor que 0,05.
Pela análise estatística citada, o grupo tratado com a PDT (L+A+)
reduziu a contagem de UFC recuperadas e foi diferente de todos os demais
grupos. Já estes, não apresentaram diferenças estatísticas significantes entre si
(TAB. 2), corroborando estudos anteriores. Pereira et al., 2011, promoveram o
crescimento de biofilme de C. albicans em discos de resina acrílica e alcançaram
uma redução média de 2,32 log10. Suzuki (2009) cresceu biofilmes de C. albicans
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em discos de silicone elastomérico (um material originalmente não poroso) e
conseguiu até 100% de eliminação de colônias. Por outro lado, Dovigo et al.
(2009) testaram a PDT mediada por Photogem ® e obtiveram também redução da
contagem de colônias em biofilmes de C. albicans; porém, tal redução não passou
da ordem de 0,34 log10.
No presente estudo, a diminuição média de UFC recuperadas foi de
2,88 log10, demonstrando excelente desempenho na redução de colônias de
C. albicans crescidas em biofilme.

Tabela 2: p-valor do teste de Student-Newman-Keuls para os grupos
testados aos pares – linhagem C. albicans
Pares de
grupos

L-A-/L-A+

L-A-/L+A-

L-A-/L+A+

L-A+/L+A-

L-A+/L+A+

L+A-/L+A+

p-valor

0,1005

0,8458

<0,0001

0,1371

0,0054

<0,0001

Comportamento similar ao demonstrado por C. albicans também foi
encontrado para as linhagens de C. dubliniensis (FIG. 7 e TAB. 3), C. tropicalis
(FIG. 8 e TAB. 4), C. guilliermondii (FIG.9 e TAB. 5) e C. parapsilosis (FIG. 10 e
TAB. 6).

FIGURA 7: Média e desvio padrão do número de UFC recuperadas
para cada grupo de biofilme de C. dubliniensis testado.
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Tabela 3: p-valor do teste de Student-Newman-Keuls para os grupos
testados aos pares – linhagem C. dubliniensis
Pares de
grupos

L-A-/L-A+

L-A-/L+A-

L-A-/L+A+

L-A+/L+A-

L-A+/L+A+

L+A-/L+A+

p-valor

0,00624

0,1119

<0,0001

0,7888

0,0010

0,0004

FIGURA 8: Média e desvio padrão do número de UFC recuperadas
para cada grupo de biofilme de C. tropicalis testado.

Tabela 4: p-valor do teste de Student-Newman-Keuls para os grupos
testados aos pares – linhagem C. tropicalis
Pares de
grupos

L-A-/L-A+

L-A-/L+A-

L-A-/L+A+

L-A+/L+A-

L-A+/L+A+

L+A-/L+A+

p-valor

0,0065

0,6074

0,0004

0,1988

0,0001

<0,0001
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FIGURA 9: Média e desvio padrão do número de UFC recuperadas
para cada grupo de biofilme de C. guilliermondii testado.

Tabela 5: p-valor do teste de Student-Newman-Keuls para os grupos
testados aos pares – linhagem C. guilliermondii
Pares de
grupos

L-A-/L-A+

L-A-/L+A-

L-A-/L+A+

L-A+/L+A-

L-A+/L+A+

L+A-/L+A+

p-valor

0,1060

0,0611

<0,0001

0,8377

0,0006

0,0010

FIGURA 10: Média e desvio padrão do número de UFC recuperadas
para cada grupo de biofilme de C. parapsilosis testado.
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Tabela 6: p-valor do teste de Student-Newman-Keuls para os grupos
testados aos pares – linhagem C. parapsilosis
Pares de
grupos

L-A-/L-A+

L-A-/L+A-

L-A-/L+A+

L-A+/L+A-

L-A+/L+A+

L+A-/L+A+

p-valor

0,0945

0,1632

<0,0001

0,7491

0,0005

0,0001

A redução média da recuperação de UFC após a PDT nestes
protótipos foi de: C. dubliniensis (2,79 log10), C. tropicalis (2,48 log10),
C. guilliermondii (3,72 log10) e C. parapsilosis (2,96 log10), evidenciando o bom
desempenho da PDT nos parâmetros testados. Ribeiro et al. (2011) testaram a
PDT mediada por Photogem® em dentaduras e obtiveram também bom
desempenho em reduzir a recuperação de colônias de C. albicans, C. glabrata e
C. tropicalis.
Não

foram

encontrados relatos sobre

PDT

em

biofilmes

de

C. dubliniensis, C. guilliermondii e C. parapsilosis; no entanto, trabalhando em
culturas em suspensão e usando o fotossensibilizador Photogem ®, Dovigo et al.
(2009) conseguiram eliminar completamente o crescimento de C. dubliniensis e
C. tropicalis,

sendo

o

resultado

dependente

da

concentração

do

fotossensibilizador e da densidade de energia utilizada. Outro resultado
interessante deste mesmo estudo foi que a iluminação das suspensões, sem
fotossensibilizador, também teve efeito estatisticamente significativo em reduzir as
UFC recuperadas.
No presente trabalho, a iluminação por si só não teve tal efeito. Souza
et al. (2006), trabalhando com espécies de Candida spp. em suspensão,
relataram que a aplicação do laser isoladamente reduziu a contagem de UFC
para C. tropicalis. Tal fato não foi endossado pelo presente estudo, que mostrou
ligeiro aumento (estatisticamente não significante) da contagem de UFC de C.
tropicalis quando comparado ao controle (L-A-). Ressalta-se que existem muitas
diferenças entre este estudo e o de Souza et al. A linhagem de C. tropicalis
(ATCC 28707 neste estudo e ATCC 13803 no outro), o modo de crescimento (em
biofilme neste estudo e de forma planctônica no outro) e a concentração do
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fotossensibilizador (450µg/mL neste estudo e 100µg/mL no outro). Tais diferenças
podem justificar os resultados diversos encontrados.
Os dados obtidos com os testes da linhagem de C. krusei se
apresentaram de forma um pouco diferente. O grupo tratado com a PDT (L+A+)
apresentou redução da contagem média das unidades formadoras de colônia; no
entanto, o grupo tratado somente com a solução de azul de metileno, também
apresentou redução significativa das UFC (FIG. 11 e TAB. 7).
Apesar de haver diferença entre o grupo controle (L-A-) e o grupo
tratado com a solução de azul metileno (L-A+), não ocorreu diferença
estatisticamente significante entre este grupo e o grupo tratado somente com o
laser (L+A-).

FIGURA 11: Média e desvio padrão do número de UFC recuperadas
para cada grupo de biofilme de C. krusei testado.

Tabela 7: p-valor do teste de Student-Newman-Keuls para os grupos
testados aos pares – linhagem C. krusei
Pares de
grupos

L-A-/L-A+

L-A-/L+A-

L-A-/L+A+

L-A+/L+A-

L-A+/L+A+

L+A-/L+A+

p-valor

0,0005

0,1000

<0,0001

0,692

0,0389

0,0001
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Padrão de comportamento similar também apresentou a linhagem de
C. glabrata testada. A figura 12 mostra a média da contagem de UFC
recuperadas dos testes dos grupos de C. glabrata. O resultado dos testes
estatísticos entre os grupos (p-valor) são apresentados na tabela 8.

FIGURA 12: Média e desvio padrão do número de UFC recuperadas
para cada grupo de biofilme de C. glabrata testado.

Tabela 8: p-valor do teste de Student-Newman-Keuls para os
grupos testados aos pares – linhagem C. glabrata
Pares de
grupos

L-A-/L-A+

L-A-/L+A-

L-A-/L+A+

L-A+/L+A-

L-A+/L+A+

L+A-/L+A+

p-valor

0,0016

0,2582

<0,0001

0,0603

0,0221

<0,0001

A PDT foi eficiente em diminuir a contagem de UFC tanto para
C. krusei, quanto para C. glabrata. Tal achado torna-se mais interessante quando
se observa que são duas espécies que tem apresentado crescente resistência
aos antifúngicos: C. krusei é sabidamente resistente ao Fluconazol e C. glabrata
tem-se mostrado, com frequência, resistente a vários azois (Fidel et al., 1999;
Meurman et al., 2010). Tais espécies estão muitas vezes envolvidas na estomatite
protética.
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Bliss et al. (2004) utilizando o fotossensibilizador Photofrin, relataram
bom efeito na redução de C. albicans e C. krusei, mas não em C. glabrata. Dovigo
et al. (2009) utilizando o fotossensibilizador Photogem ® mostraram que C. glabrata
foi menos susceptível à PDT que C. albicans, em linhagens resistentes ao
Fluconazol.
O fato de a solução de azul de metileno apresentar redução de
contagem de UFC para C. krusei e C. glabrata, considerando os resultados das
cinco linhagens anteriores, nas quais a solução de azul de metileno não reduziu a
contagem de UFC, foi peculiar. Silva et al. (2002) estudando maneiras de corar e
evidenciar biofilmes aderidos em próteses totais encontraram ação antifúngica da
solução de azul de metileno contra C. glabrata e C. albicans. No presente estudo,
no grupo tratado com a PDT (L+A+) a redução de UFC de C. glabrata foi da
ordem de 3,93 log10, quando comparado com o grupo L-A+. Na mesma situação,
C. krusei reduziu 3,51 log10. Tais números são, em geral, maiores que os
encontrados para as demais espécies desta pesquisa (C. albicans, 2,88 log10;
C. dubliniensis 2,79 log10; C. guilliermondii 3,72 log10; C. parapsilosis 2,96 log10 e
C. tropicalis 2,48 log10) e sugerem que, de alguma forma, esta sensibilidade ao
azul de metileno potencializou o efeito da PDT. Tal fato pode ser creditado à
concentração da solução de azul de metileno utilizada neste trabalho, mais alta
que a convencional em pesquisas de PDT com Candida spp. cultivadas de forma
planctônica e mesmo em biofilmes. Estudos recentes sugerem que a
concentração do fotossensibilizador deve ser maior quando utilizado em biofilme
para que sua difusão seja favorecida no biofilme (Ribeiro et al., 2011; Suzuki et
al., 2010).

5.2- Ensaios clínicos

5.2.1- Descrição da amostra

Foi feita avaliação clínica preliminar para diagnóstico da EP de 523
indivíduos usuários de prótese total superior ou superior e inferior. Deste total, 61
indivíduos preencheram todos os critérios preliminares de inclusão, consentiram
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em participar da pesquisa e passaram por anamnese, exame clínico e culturas
microbiológicas iniciais.
Entre os 61 indivíduos citados, 4 não tiveram colônias de Candida spp.
detectadas nem na mucosa, nem na prótese, apesar de terem o diagnóstico
clínico de EP e foram excluídos do estudo. Outros três indivíduos, apesar de
consentirem em participar da pesquisa, não retornaram para início do tratamento.
Assim, vinte e sete indivíduos foram direcionados para cada grupo da pesquisa.
No grupo submetido à PDT, 5 indivíduos abandonaram a terapia, 1
retirou o consentimento e 2 faltaram a mais de uma consulta, sendo todos estes
excluídos das análises finais. Neste grupo, 18 indivíduos se submeteram à terapia
proposta com assiduidade e concluíram a etapa clínica dos experimentos.
No grupo submetido à terapia antifúngica convencional, 4 indivíduos
abandonaram o tratamento e 5 faltaram a mais de uma consulta, sendo todos
estes excluídos das análises finais. Também neste grupo 18 indivíduos se
submeteram à terapia proposta com assiduidade e concluíram a etapa clínica dos
experimentos.
A figura 13 mostra o diagrama de fluxo de indivíduos, de acordo com
as diretrizes para relatos de testes clínicos (Consolidated Standards of Reporting
Trials – CONSORT), segundo Schulz et al. (2010).
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Avaliados para elegibilidade (n=523)

Excluídos (n=462)
Não preencheram todos os critérios de inclusão (n=447)
Não concordaram em participar (n=15)

Eleitos (n=61)

Excluídos (n=7)
Não tiveram colônias de Candida spp. Detectadas (n=4)
Não retornaram para início do tratamento (n=3)

Distribuídos aleatoriamente (n=54)

Análise

Acompanhamento

Distribuição

PDT

Terapia convencional

Distribuídos para tratamento (n=27):
Receberam tratamento (n=27)
Não receberam tratamento (n=0)

Distribuídos para tratamento (n=27):
Receberam tratamento (n=27)
Não receberam tratamento (n=0)

Excluídos (n=9)
Abandonou o tratamento (n=5)
Retirou o consentimento (n=1)
Faltou a mais de 1 consulta (n=3)

Excluídos (n=9)
Abandonou o tratamento (n=4)
Faltou a mais de 1 consulta (n=5)

Analisados (n=18)

Analisados (n=18)

FIGURA 13: Diagrama de fluxo de indivíduos na pesquisa. 523 indivíduos foram examinados. 462 foram
excluídos por não preencherem todos os critérios de inclusão ou por não consentirem em participar da
pesquisa. 61 foram eleitos para participar. Sete foram excluídos por não ter colônias de Candida spp.
detectadas e 5 não retornaram para início de tratamento. 27 foram distribuídos aleatoriamente para
cada grupo. O grupo PDT teve 5 indivíduos que abandonaram o tratamento, 1 indivíduo retirou o
consentimento, 2 faltaram a mais de uma consulta e foram excluídos. Dezoito indivíduos foram
analisados ao final. O grupo Terapia Convencional teve 4 indivíduos que abandonaram o tratamento e 5
que faltaram a mais de uma consulta, sendo excluídos das análise. Também 18 indivíduos foram
analisados ao final.

48

De acordo com os critérios de inclusão, a idade poderia variar de 40 a
65 anos, evitando-se os extremos. Para o grupo submetido à PDT a idade variou
entre 47 e 65 anos, com média de 58,1 anos. Já para o grupo submetido à terapia
convencional as idades variaram entre 40 e 64 anos, com média de 54,7 anos. A
média geral de idade da amostra foi de 56,4 anos A tabela 9 mostra a distribuição
dos indivíduos nos grupos com relação à faixa etária.
Tabela 9 – Distribuição dos indivíduos quanto a grupo e faixa etária

Faixa etária

Grupo
Miconazol

Total
PDT

n

%

n

%

n

%

40 a 45

2

5,56%

0

0%

2

5,56

46 a 50

3

8,34%

3

8,34%

6

16,68%

51 a 55

5

13,88%

2

5,56%

7

19,44%

56 a 60

5

13,88%

4

11,10%

9

25%

61 a 65

3

8,34%

9

25%

12

33,32%

Total

18

50%

18

50%

36

100%

O critério de divisão dos indivíduos em cada grupo se deu por ordem
de início de tratamento. O primeiro indivíduo a iniciar o tratamento foi submetido à
PDT, o segundo à terapia antifúngica convencional e alternadamente se
prosseguiu. A divisão dos indivíduos, nos grupos quanto ao gênero, é mostrada
na tabela 10.
Tabela 10 – Distribuição dos indivíduos quanto a gênero e grupo

Grupo

Gênero
Masculino

Total
Feminino

n

%

n

%

n

%

PDT

2

5,5%

16

44,5%

18

50%

Miconazol

0

0%

18

40%

18

50%

Total

2

5,5%

34

94,5%

36

100%
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Apesar de o número de indivíduos do gênero masculino (2) ter sido
menor que o do gênero feminino (34), não há consenso na literatura sobre a
maior prevalência no gênero feminino (Gendreau e Loewy, 2011). Kossioni,
(2011) relatou prevalência maior em indivíduos do sexo masculino, enquanto
Freitas et al. (2008) relataram não haver diferença de prevalência entre gêneros.
Vários outros estudos relatam maior prevalência em mulheres (Zomorodian et al.,
2011; Figueiral et al., 2007; Kovac-Kavcic e Skaleric, 2000, Santos et al., 2010).

5.2.2- Classificação de Newton

Para classificar o grau da estomatite protética, foi utilizado o método de
Newton (1962). A distribuição dos indivíduos quanto ao grau da estomatite
protética e ao procedimento (grupo) é exibida na tabela 11.
Tabela 11 – Distribuição dos indivíduos quanto à classificação
da estomatite protética e grupo

Grupo

Classificação
Grau I

Total

Grau II

Grau III

n

%

n

%

n

%

n

%

PDT

3

8,3%

13

36,1%

2

5,5%

18

50%

Terapia
convencional

3

8,3%

12

33,3%

3

8,3%

18

50%

Total

6

16,6%

25

69,4%

5

13,8%

36

100%

Percebe-se uma maior prevalência de lesões de grau II (n=25, 69,4%)
e prevalências próximas para grau I (n=6, 16,6%) e para grau III (n=5, 13,8%). A
prevalência das lesões de grau III está na média relatada por outros trabalhos
(Barnabé et al., 2004, Coco et al., 2008, MacEntee, 1998, Kulak-Ozkan et al.,
2002, Figueiral et al., 2007). A prevalência encontrada das lesões de grau I foi a
menor quando comparada com a literatura pesquisada e a das lesões de grau II
foi a maior quando comparada com tal literatura (Barnabé et al., 2004, Coco et al.,
2008, MacEntee, 1998, Kulak-Ozkan et al., 2002, Figueiral et al., 2007). A tabela
12 resume os dados destes trabalhos.
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Tabela 12 – Prevalência da EP de acordo com os graus de Newton, país da
pesquisa, autor, ano, tamanho da amostra e idade média da amostra

Grau

País

Autor

Ano

n

Idade
média
(anos)

Prevalência
(%)

Newton Tipo I

Brasil
Brasil
Brasil
Escócia
Brasil
Portugal
Brasil
Turquia
Canadá

Senna (este trabalho)
Gasparoto et al.
Pinto et al.
Coco et al.
Neppelenbroek et al.
Figueiral et al.
Barnabé et al.
Kulak-Ozkan et al.
MacEntee

2011
2009
2008
2008
2008
2007
2004
2002
1998

36
56
34
26
60
70
19
44
59

56
69
57
73
1
59 ≥ ≤64
2
>18
60
3
-4
≥70

16,6
64,2
50,0
46,2
41,6
41,4
68,4
51,6
64,4

Newton Tipo II

Brasil
Brasil
Brasil
Escócia
Brasil
Portugal
Brasil
Turquia
Canadá

Senna (este trabalho)
Gasparoto et al.
Pinto et al.
Coco et al.
Neppelenbroek et al.
Figueiral et al.
Barnabé et al.
Kulak-Ozkan et al.
MacEntee

2011
2009
2008
2008
2008
2007
2004
2002
1998

36
56
34
26
60
70
19
44
59

56
69
57
73
1
59 ≥ ≤64
2
>18
60
3
-4
≥70

69,4
30,3
41,1
34,6
40,0
34,3
26,3
38,7
23,7

Newton Tipo III

Brasil
Brasil
Brasil
Escócia
Brasil
Portugal
Brasil
Turquia
Canadá

Senna (este trabalho)
Gasparoto et al.
Pinto et al.
Coco et al.
Neppelenbroek et al.
Figueiral et al.
Barnabé et al.
Kulak-Ozkan et al.
MacEntee

2011
2009
2008
2008
2008
2007
2004
2002
1998

36
56
34
26
60
70
19
44
59

56
69
57
73
1
59 ≥ ≤64
2
>18
60
3
-4
≥70

13,8
5,3
8,8
19,2
18,4
24,3
5,3
9,7
11,9

1

Participaram do estudo 4 grupos com idades médias entre 59 e 64 anos.
Participaram do estudo indivíduos maiores de 18 anos.
3
Não disponível idade dos participantes.
4
Participaram do estudo indivíduos com idade maior ou igual a 70 anos.
2

A disparidade da prevalência de EP Tipo I e II no presente trabalho, em
relação à prevalência relatada em trabalhos similares, pode ser devido à maneira
de fazer o uso da classificação de Newton (1962). Apesar de os tipos serem bem
descritos (tipo I: presença de áreas puntiformes de inflamação dispersas pela
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mucosa normal, limitadas aos ductos das glândulas salivares palatinas menores e
tipo II: inflamação generalizada - a mucosa apresenta-se lisa e atrófica,
abrangendo a região recoberta pela prótese), situações intermediárias a essas
podem gerar dúvida em relação à classificação.
Foram classificados como grau I, somente aqueles tipos que se
apresentaram clinicamente exatamente conforme a descrição. Por outro lado,
casos que se apresentaram com características de tipo I, porém associadas com
eritema difuso localizado em pequenas áreas do palato foram considerados como
tipo II. A suposição de a disparidade citada ser devida à maneira de se realizar a
classificação é reforçada pelo fato de a prevalência do tipo III encontrada neste
trabalho ser similar àquela encontrada na literatura. Para receber tal tipificação, a
mucosa deve apresentar a característica hiperplasia papilar.

5.2.3 Ocorrência de Candida spp.

A verificação da ocorrência de espécies do gênero Candida tanto na
mucosa palatina quanto na prótese foi realizada nos 61 indivíduos que
preencheram todos os critérios preliminares de inclusão, consentiram em
participar da pesquisa e passaram por anamnese e exame clínico. Tal verificação
foi realizada tanto nos locais da mucosa palatina com sinais da EP, quanto na
face ventral da prótese que permanece em contato com a mucosa.
Na mucosa palatina, a espécie mais prevalente foi C. albicans (n=32,
59,26%), seguida de C. glabrata, (n=13, 24,07%), C. tropicalis (n=5,

9.26

%),

Candida sp. (n=3, 5.56%) e C. krusei (n=1, 1.85%). A tabela 13 exibe a
prevalência de espécies do gênero Candida isoladas a partir de amostras da
mucosa palatina dos indivíduos.
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Tabela 13 – Prevalência de espécies do gênero Candida isoladas a partir de
amostras da mucosa palatina dos indivíduos

Espécie

Ocorrência
n

%

C. albicans
C. glabrata

32
13

59,26
24,07

C. tropicalis

5

9,26

Candida sp.
C. krusei

3
1

5,56
1,85

Total

54

100

Em relação às próteses, a espécie mais prevalente foi C. albicans
(n=50, 53,76%), seguida de C. glabrata, (n=29, 31,18%), C. tropicalis
(n=6, 6,45%), Candida sp. (n=3, 5.38%), C. krusei (n=2, 2,15%) e C. dubliniensis
(n=1, 1,08%). A tabela 14 exibe a prevalência de espécies do gênero Candida
verificada nas culturas oriundas da face ventral das próteses dos indivíduos
Tabela 14 – Prevalência de espécies do gênero Candida nas próteses dos
indivíduos

Espécie

Ocorrência
n

%

C. albicans
C. glabrata

50
29

53,76
31,18

C. tropicalis

6

6,45

Candida sp.

5

5,38

C. krusei
C. dubliniensis

2
1

2,15
1,08

93

100

Total

O perfil de prevalência das espécies na mucosa e na prótese dos
indivíduos foi parecido. Candida albicans foi a mais prevalente, seguida de
C. glabrata e C. tropicalis. Tal achado corrobora dados de Marcos-Arias et al.
(2009) e Zomorodian et al. (2011), que indicaram estas mesmas espécies como
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as mais prevalentes. No entanto, Coco et al. (2008) citaram como mais
prevalentes, pela ordem, C. albicans, C. glabrata e Saccharomyces cerevisae.
Neste estudo, Candida krusei foi detectada somente uma vez na
mucosa e duas vezes na prótese, enquanto C. dubliniensis foi detectada uma vez,
associada a C. glabrata (tabela 15), e apenas na amostra oriunda da prótese do
indivíduo. Marcos-Arias et al. (2009) também encontraram somente uma
ocorrência de C. dubliniensis em 45 casos positivos para EP e, ao contrário do
presente estudo, o fungo foi encontrado em associação com a espécie C. krusei
em amostra oriunda do palato.
Tanto na mucosa (24,07%) quanto na prótese (31,18%), C. glabrata foi
a segunda espécie mais prevalente, confirmando a tendência de ascensão de seu
envolvimento em infecções (Redding e Dongari-Bagtzoglou, 2006; Coco et al.,
2008). Curiosamente, ao contrário do trabalho que citou o avanço de C. glabrata,
(Coco et al., 2008) e relatou não ter encontrado qualquer indivíduo com infecção
causada isoladamente por esta espécie, no presente trabalho, quatro casos foram
encontrados tendo C. glabrata como espécie fúngica única envolvida na infecção.
Além disto, C. glabrata foi a única espécie, além de C. albicans, a ser encontrada
causando infecção sem associação com outra espécie de fungo (tabelas 15 e 16).
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Tabela 15 – Prevalência de espécies em infecções simples e mistas nas
próteses dos indivíduos

Espécie

Ocorrência
n

%

C. albicans

22

36,05

C. glabrata

4

6,56

C. albicans + C. glabrata

17

27,87

C. albicans + C. tropicalis

4

6,56

C. albicans + Candida sp.

3

4,92

C. glabrata + C. tropicalis

2

3,28

C. albicans + C. krusei

1

1,64

C. glabrata + C. dubliniensis

1

1,64

C. albicans + C. glabrata + Candida sp.

2

3,28

C. albicans + C. glabrata + C.krusei

1

1,64

SC

4

6,56

Total

61

100

SC: Amostras sem crescimento

O número de ocorrências de Candida spp. em amostras oriundas da
prótese dos indivíduos (93) foi maior que o número de indivíduos analisados (61),
pois em quase todos eles (n=57) foi detectada a presença de mais de uma
espécie do gênero Candida. Em 31 destes 57, a infecção foi mista (duas ou três
espécies ocorrendo simultaneamente). A tabela 15 exibe a prevalência de
espécies em infecções simples e mistas nas próteses dos indivíduos.
O número de ocorrências em amostras oriundas do palato (n=54,
tabela 16) foi menor que o número de indivíduos analisados (61), mesmo
apresentando uma maior diversidade de combinações de infecções mistas (tabela
15) pois em 26 casos, não foi detectada presença de espécies do gênero
Candida.
O número de amostras advindas do palato dos 61 indivíduos com EP
sem crescimento de colônias foi maior (n= 26) do que o de amostras da prótese
(n=4). Isto contribui para embasar a teoria de que o principal agente etiológico da
EP é a presença de Candida spp. no biofilme da prótese e não na mucosa. No
entanto, nosso achado é oposto ao relatado por Marcos-Arias et al. (2009) que,

55

em 45 indivíduos positivos clinicamente para EP, encontraram número maior de
amostras sem crescimento na prótese (n=15) em relação à mucosa palatina
(n=13).
Tabela 16 – Prevalência de espécies em infecções simples e mistas na
mucosa palatina dos indivíduos

Espécie

Ocorrência
n

%

C. albicans

16

26,23

C. glabrata

3

4,92

C. albicans + C. glabrata

8

13,11

C. albicans + Candida sp.

2

3,28

C. albicans + C. tropicalis

2

3,28

C. albicans + C. krusei

1

1,64

C. albicans + C. glabrata + C. tropicalis

2

3,28

C. albicans + C. tropicalis + Candida sp.

1

1,64

SC

26

42,62

Total

61

100

SC: Amostras sem crescimento

Entre os 61 casos analisados, 31 amostras oriundas da prótese e 15
oriundas da mucosa palatina exibiram crescimento de mais de uma espécie de
Candida. Como espécies diferentes podem ter diferentes sensibilidades aos
antifúngicos, tal fato pode ser um fator a mais a dificultar a terapia antifúngica.
Além do mais, foi demonstrado que, quanto mais complexa a composição do
biofilme, menos susceptível ele pode ser à PDT (Pereira et al., 2011)

5.2.4 Diagnóstico clínico de EP e ausência de Candida spp.

Quatro dos 61 indivíduos iniciais, apesar de terem fechado o
diagnóstico clínico de EP (FIG. 14), não tiveram colônias de Candida spp.
detectadas nem na mucosa, nem na prótese (FIG.15) e foram excluídos do
estudo.
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FIGURA 14: Aspecto clínico da mucosa
palatina, evidenciando sinais clínicos da EP
em indivíduo que não teve a presença de
Candida spp. detectada na prótese nem na
mucosa palatina.

FIGURA 15: Réplica em ágar da
prótese
de
indivíduo
com
diagnóstico clínico de EP. Mesmo
com sinais clínicos de EP não foram
detectadas colônias de Candida spp.

Apesar de a presença de Candida spp. ser o fator mais importante para
o desenvolvimento da estomatite protética, em 4 (6,5%) dos 61 casos, como
relatado acima, não havia a presença do microrganismo ou de outra espécie de
levedura. Figueiral et al. (2007) encontraram 5 (7,1%) de 70 casos e Gasparoto
et al. (2009) encontraram somente 1 (1,8%) de 55 casos na mesma situação. No
entanto, para a pesquisa do microrganismo, os autores não se limitaram a coletar
amostras somente da área afetada ou da superfície ventral da prótese, fato que
pode comprometer esta análise, pois Candida spp. pode fazer parte da microbiota
bucal, mesmo em indivíduos saudáveis.
Golecka et al. (2006) verificaram a presença de Candida spp. em
indivíduos imunossuprimidos e com EP. Em 16,7% dos casos havia EP, mas não
infecção por Candida spp. Marcos-Arias et al. (2009) avaliaram 100 usuários de
prótese total e relataram 45 casos positivos para EP. Em 15 (33,33%) destes
casos não foi detectada a presença de Candida spp. nas próteses dos indivíduos.
Dagistan et al. (2008) em um estudo com 70 usuários de prótese total,
encontraram 49 casos positivos para EP e em 10 (20,4%) destes casos não foi
detectada a presença de Candida spp. Coco et al. (2008) coletaram amostras
com swab da mucosa palatina, da superfície ventral da prótese e de toda a
prótese, por meio de submissão a ultrassom. De 26 indivíduos com sinais clínicos
de EP, 3 (11,5%) não apresentaram crescimento de Candida spp.
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Apesar de no presente trabalho a prevalência de casos sem a
detecção de Candida spp. ter sido bem menor (6,5%), credita-se isto ao fato de
ter sido usada, como base para desenvolvimento da metodologia empregada,
uma técnica que permite maior sensibilidade para detecção da presença de
leveduras (Santarpia et al. 1990; Barbeau et al., 2003).
Outros fatores citados como importantes para a ocorrência da EP são a
má condição de higienização da prótese e sua má adaptação, fator que gera
trauma (Salerno et al., 2011; Freitas et al., 2008). Emami et al. (2008) sugeriram
que o principal fator etiológico da EP, mais importante até que a infecção por
Candida spp., seria o trauma oclusal. No entanto, é importante enfatizar que no
caso descrito, tais condições também não foram encontradas (FIG. 16 e 17).

FIGURA 16: Aspecto ventral da prótese total
do indivíduo: boa qualidade de higienização e
áreas limítrofes bem delineadas.

FIGURA 17: Aspecto oclusal da prótese total
do indivíduo: bom aspecto geral.

Dagistan et al. (2008) relataram que há boas evidências de que casos
como este somente ocorreriam em indivíduos com estomatite grau I de Newton.
Tal afirmação não encontra sustentação no caso descrito, por ser este
classificado com Newton tipo II. Barbeau et al. (2003) relatou que casos de EP
sem a presença de leveduras ocorreriam não em situações de Newton tipo I, mas
sim em casos de pouca extensão da inflamação. Tal afirmação também não é
suportada pelo caso descrito, visto que a área inflamada não é pequena (FIG.14).
A instituição de terapia antifúngica para tratamento da EP sem
confirmação prévia da presença de leveduras é comum na rotina de consultórios
odontológicos. Tal fato pode ser parcialmente explicado pelo fato de os artigos
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que abordam o tratamento da EP não citarem a análise microbiológica prévia para
instituição da terapia (Salerno et al., 2011; Gendreau e Loewy, 2011). Porém,
casos como o aqui descrito tornam preocupante a adoção de tal conduta e podem
ajudar a explicar a ausência de resposta durante o tratamento de certos casos.

5.2.5 - Avaliação Clínica da terapia convencional e da PDT

Para avaliar a resposta clínica da mucosa dos indivíduos, seu aspecto
foi classificado de acordo com o grau de eritema por um índice proposto por
Budtz-Jorgensen et al. (1988), que compreende quatro níveis: 0- sem inflamação,
1- inflamação leve, 2- inflamação moderada e 3- inflamação severa. Esta
classificação foi feita antes do início do tratamento e 48 horas após o final do
tratamento para os dois grupos.

5.2.5.1- Avaliação clínica da terapia convencional

A tabela 17 apresenta o grau de eritema da mucosa palatina de cada
indivíduo submetido à terapia convencional, de acordo com o Índice de BudtzJorgensen et al.(1988), antes e 48 horas após o final do tratamento.
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TABELA 17 – Classificação do grau de eritema de acordo com o Índice de
Budtz-Jorgensen et al., para indivíduos submetidos à terapia convencional,
antes e 48 horas após o final do tratamento
Indivíduo

Grau de eritema
Antes

Depois

1m
2m

2
2

1
0

3m

3

1

4m

3

2

5m

1

0

6m

2

0

7m

3

0

8m

3

0

9m

3

1

10m

3

0

11m

3

2

12m

3

1

13m

2

2

14m

3

1

15m

3

1

16m

3

1

17m
18m

1
1

0
0

m: indivíduo submetido à terapia com
Miconazol

De 18 indivíduos submetidos à terapia convencional, 17 apresentaram
melhora no grau de eritema e foram reposicionados para melhor no índice
proposto por Budtz-Jorgensen et al., o que equivale a um percentual de melhora
de 94,5%. Outros trabalhos também relataram bom índice de melhora com o uso
do Miconazol em formulação gel oral (Santos et al., 2008, Amanlou et al., 2006,
Konsberg e Axel, 1994); no entanto, Neppelenbroek et al. (2008) relataram que só
conseguiram melhora no quadro de eritema dos indivíduos tratados com
Miconazol quando a esta terapia foi associado o tratamento da prótese do
indivíduo em forno de micro-ondas.
Antes do início do tratamento, 11 indivíduos apresentavam eritema
severo, 4 apresentavam eritema moderado, 3 apresentavam eritema leve e
nenhum se apresentava sem eritema. Já ao final do tratamento, nenhum indivíduo
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apresentava inflamação severa, 3 apresentavam inflamação moderada, 7
inflamação leve e 8 não apresentavam inflamação, conforme pode ser verificado
na tabela 18.

Tabela 18 - Grau de eritema de acordo com o Índice de Budtz-Jorgensen et
al. e número de indivíduos submetidos à terapia convencional, antes e 48
horas após o final do tratamento

Grau de Eritema

Número de indivíduos
Antes

Depois

Sem Inflamação

0

8

Inflamação Leve

3

7

Inflamação Moderada

4

3

Inflamação Severa

11

0

Total

18

18

Para verificar a efetividade clínica da terapia convencional e testar a
hipótese de o grau de eritema anterior à terapia ser igual ao grau de eritema após
a terapia, foi realizado o teste estatístico de Wilcoxon e obteve-se um p-valor de
0,00024. Portanto, ao nível de 95% de confiança, rejeita-se a hipótese nula. Há
diferença significativa entre o antes e o depois da nova terapia, confirmando a
efetividade da terapia convencional em tratar a estomatite protética.

5.2.5.2- Avaliação clínica da PDT

A tabela 19 apresenta o grau de eritema da mucosa palatina de cada
indivíduo submetido à terapia convencional, de acordo com o Índice de BudtzJorgensen et al. (1988), antes e 48 horas após o final do tratamento.
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Tabela 19 - Classificação do grau de eritema de acordo com o Índice de
Budtz-Jorgensen et al., para indivíduos submetidos à PDT, antes e 48 horas
após o final do tratamento
indivíduo

Grau eritema
Antes

Depois

1p

2

1

2p

2

1

3p

3

3

4p

2

1

5p

3

0

6p

3

1

7p

2

1

8p

2

1

9p

3

2

10p

3

0

11p

3

0

12p

2

0

13p

3

0

14p

2

1

15p

3

1

16p

3

0

17p

3

1

18p

3

0

p: indivíduo submetido à PDT

De 18 indivíduos submetidos à PDT, 17 apresentaram melhora no grau
de eritema e foram reposicionados para melhor no índice proposto por BudtzJorgensen et al., o que equivale a um percentual de melhora de 94,5%, similar ao
obtido pela terapia convencional. Não foram encontrados outros relatos de
tratamento de estomatite protética por meio da PDT.
Antes do início do tratamento, 11 indivíduos apresentavam eritema
severo, 7 apresentavam eritema moderado e nenhum se apresentava sem
eritema ou com eritema leve. Ao final do tratamento, 1 indivíduo apresentava
inflamação severa, 1 apresentava inflamação moderada, 9 apresentavam
inflamação leve e 7 não apresentavam inflamação, conforme pode ser verificado
na tabela 20.
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Tabela 20 - Grau de eritema de acordo com o Índice de Budtz-Jorgensen et
al. e número de indivíduos submetidos à terapia convencional antes e 48
horas após o final do tratamento

Grau de Eritema

Número de indivíduos
Antes

Depois

Sem Inflamação

0

7

Inflamação Leve

0

9

Inflamação Moderada

7

1

Inflamação Severa

11

1

Total

18

18

A avaliação do aspecto clínico e do grau de eritema é importante, pois
a maioria dos indivíduos não busca tratamento para a estomatite protética devido
à sua ocorrência assintomática na maioria das pessoas. Desta forma, na maior
parte das ocorrências, o diagnóstico é feito pelo aspecto clínico visualizado em
consultas de rotina no consultório do Cirurgião-Dentista.
As figuras 18 e 19, 20 e 21, 22 e 23 apresentam casos tratados com a
PDT, evidenciando cura clínica, respectivamente para EP graus I, II e III de
Newton.
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FIGURA 18: Aspecto clínico inicial da mucosa
palatina, evidenciando EP classe I de Newton.

FIGURA 19: Aspecto clínico final após a PDT:
remissão total.

FIGURA 20: Aspecto clínico inicial da mucosa
palatina, evidenciando EP classe II de Newton.

FIGURA 21: Aspecto clínico final após a PDT:
remissão total

FIGURA 22: Aspecto clínico inicial da mucosa
palatina, evidenciando EP classe III de
Newton.

FIGURA 23: Aspecto clínico final após a PDT:
remissão total do eritema. A permanência da
hiperplasia papilar será discutida no item
5.2.7.
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Para verificar a efetividade clínica da terapia convencional e testar a
hipótese de o grau de eritema anterior à terapia ser igual ao grau de eritema após
a terapia (tabelas 19 e 20), foi realizado o teste estatístico de Wilcoxon e obtevese um p-valor de 0,00024. Portanto, ao nível de 95% de confiança, rejeita-se a
hipótese nula. Há diferença significativa entre o antes e o depois da nova terapia,
comprovando a efetividade da PDT em tratar a estomatite protética.

5.2.6- Avaliações microbiológicas relativas aos ensaios clínicos

As análises microbiológicas foram realizadas na mucosa palatina e na
prótese do indivíduo antes do início do tratamento e também 48 horas após o final
do tratamento. As colônias recuperadas da mucosa e da prótese de cada
indivíduo foram contadas e o resultado foi expresso em graus de densidade, de
acordo com o método proposto por Olsen, em 1974: grau 0 - ausência de
crescimento de UFC; grau 1 - crescimento de 1 a 9 UFC; grau 2 - crescimento de
10 a 24 UFC; grau 3 - crescimento de 25 a 100 UFC; grau 4 - crescimento maior
que 100 UFC; grau 5 - crescimento confluente.

5.2.6.1- Avaliação microbiológica da terapia convencional na mucosa

A tabela 21 apresenta o grau densidade de UFC/mL nas amostras
obtidas da mucosa palatina de cada indivíduo submetido à terapia convencional,
de acordo com o Índice de Olsen, antes e 48 horas após o final do tratamento.
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Tabela 21 – Classificação da densidade de UFC/mL nas amostras da mucosa
palatina de acordo com o Índice de Olsen para indivíduos submetidos à
terapia convencional antes e 48 horas após o final do tratamento

Indivíduo

Grau de
Densidade
Antes

Depois

1m
2m

0

0

0

0

3m

1

0

4m

0

0

5m

1

1

6m

2

0

7m

4

1

8m

2

0

9m

4

0

10m

3

0

11m

4

0

12m

3

0

13m

1

0

14m

0

0

15m

3

1

16m

2

0

17m
18m

1

0

3

0

m: indivíduo submetido à terapia com
Miconazol

De 18 indivíduos que receberam a terapia convencional, 4 não
apresentaram crescimento de fungos nas amostras oriundas da mucosa palatina
antes do início do tratamento. Quatorze indivíduos tiveram crescimento de fungos
antes do início da terapia e, dentre eles, 13 diminuíram ou zeraram o grau de
densidade de UFC/mL, o que corresponde a um índice de melhora de 92,8%.
A tabela 22 exibe o crescimento de fungos, de acordo com a escala de
Olsen, nas amostras oriundas da mucosa palatina dos indivíduos submetidos à
terapia convencional, antes e 48 horas após o final do tratamento.
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Tabela 22 – UFC/mL de acordo com a escala de Olsen em amostra de
mucosa palatina dos indivíduos submetidos à terapia convencional antes e
48 horas após o final do tratamento

UFC/mL

Número de indivíduos
Antes

Depois

Ausência de crescimento

4

15

Crescimento de 1 a 9

4

3

Crescimento de 10 a 24

3

0

Crescimento de 25 a 100

4

0

Crescimento maior que 100

3

0

Crescimento confluente

0

0

Total

18

18

Para verificar a efetividade da terapia convencional em reduzir o
número de colônias recuperadas da mucosa palatina e testar a hipótese de a
densidade de UFC/mL recuperadas antes da terapia ser igual à densidade de
UFC/mL recuperadas depois do tratamento (tabelas 21 e 22), foi realizado o teste
estatístico de Wilcoxon e obteve-se um p-valor de 0,00135. Portanto, ao nível de
95% de confiança, rejeita-se a hipótese nula. Há diferença significativa entre o
antes e o depois da terapia, confirmando a efetividade da terapia convencional em
reduzir a contagem de Candida spp. na mucosa palatina.

5.2.6.2- Avaliação microbiológica da PDT na mucosa

A tabela 23 apresenta o grau densidade de UFC/mL nas amostras
obtidas da mucosa palatina de cada indivíduo submetido à PDT, de acordo com o
Índice de Olsen, antes e 48 horas após o final do tratamento.
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Tabela 23 – Classificação da densidade de UFC/mL nas amostras da mucosa
palatina de acordo com o Índice de Olsen para indivíduos submetidos à PDT
antes e 48 horas após o final do tratamento

Indivíduo

Grau de
Densidade
Antes

Depois

1p
2p

0

0

0

0

3p

4

3

4p

3

0

5p

5

1

6p

5

1

7p

1

2

8p

5

5

9p

4

2

10p

2

0

11p

1

2

12p

1

1

13p

0

0

14p

1

0

15p

1

3

16p

2

0

17p
18p

0

0

0

0

p: indivíduo submetido à PDT

De 18 indivíduos que receberam a PDT, 5 não apresentaram
crescimento de fungos nas amostras oriundas da mucosa palatina antes do início
do tratamento. Treze indivíduos tiveram crescimento de fungos antes do início da
terapia e dentre eles, 9 diminuíram ou zeraram o grau de densidade de UFC, o
que corresponde a um índice de melhora de 69,2%.
A tabela 24 exibe o crescimento de fungos, de acordo com a escala de
Olsen, em amostras de mucosa palatina dos indivíduos submetidos à PDT, antes
e 48 horas após o final do tratamento.
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Tabela 24 – UFC/mL de acordo com a escala de Olsen em amostra de
mucosa palatina dos indivíduos submetidos à PDT antes e 48 horas após o
final do tratamento

UFC/mL

Número de indivíduos
Antes

Depois

Ausência de crescimento

5

9

Crescimento de 1 a 9

5

3

Crescimento de 10 a 24

2

3

Crescimento de 25 a 100

1

2

Crescimento maior que 100

2

0

Crescimento confluente

3

1

Total

18

18

Para verificar a efetividade da PDT em reduzir o número de colônias de
Candida spp. recuperadas da mucosa palatina e testar a hipótese de a densidade
de crescimento de microrganismos antes da terapia ser igual à densidade de
crescimento de microrganismos depois do tratamento (tabelas 23 e 24), foi
realizado o teste estatístico de Wilcoxon e obteve-se um p-valor de 0,053.
Portanto, ao nível de 95% de confiança, não se rejeita a hipótese nula e não há
diferença significativa entre o antes e o depois da PDT.

5.2.6.3- Avaliação microbiológica da terapia convencional na prótese

A tabela 25 exibe o grau densidade de UFC obtidas nas culturas
advindas da prótese de cada indivíduo submetido à terapia convencional, de
acordo com o Índice de Olsen, antes e 48 horas após o final do tratamento.
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Tabela 25 – Classificação da densidade de UFC obtida nas culturas advindas
da prótese de cada indivíduo submetido à terapia convencional de acordo
com o Índice de Olsen antes e 48 horas após o final do tratamento

Indivíduo

Grau de
Densidade
Antes

Depois

1m
2m

3

2

3

0

3m

4

3

4m

4

1

5m

4

2

6m

4

0

7m

5

3

8m

4

0

9m

4

0

10m

5

0

11m

5

2

12m

5

0

13m

5

0

14m

1

0

15m

3

1

16m

4

2

17m
18m

3

0

2

0

m: indivíduo submetido à terapia com
Miconazol

Todos os 18 indivíduos que receberam a terapia convencional
apresentaram crescimento de colônias de Candida spp. nas culturas advindas das
próteses antes do início do tratamento. Após a terapia convencional, todos estes
indivíduos diminuíram ou zeraram o grau de densidade de UFC, o que
corresponde a um índice de melhora de 100%.
A tabela 26 exibe o crescimento de colônias, de acordo com a escala
de Olsen, em culturas oriundas das próteses dos indivíduos submetidos à terapia
convencional, antes e 48 horas após o final do tratamento.
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Tabela 26 – UFC nas culturas advindas da prótese de cada indivíduo
submetido à terapia convencional, de acordo com a escala de Olsen antes e
48 horas após o final do tratamento

UFC

Número de indivíduos
Antes

Depois

Ausência de crescimento

0

10

Crescimento de 1 a 9

1

2

Crescimento de 10 a 24

1

4

Crescimento de 25 a 100

4

2

Crescimento maior que 100

7

0

Crescimento confluente

5

0

Total

18

18

Para verificar a efetividade da terapia convencional em reduzir o
número de UFC nas culturas oriundas das próteses dos indivíduos e testar a
hipótese de a densidade de crescimento de UFC antes da terapia ser igual à
densidade de crescimento de UFC depois do tratamento (tabelas 25 e 26), foi
realizado o teste estatístico de Wilcoxon e obteve-se um p-valor de 0,00018.
Portanto, ao nível de 95% de confiança, rejeita-se a hipótese nula. Há diferença
significativa entre o antes e o depois da terapia, confirmando a efetividade da
terapia convencional em reduzir as UFC de culturas oriundas das próteses dos
indivíduos.

5.2.6.4- Avaliação microbiológica da PDT na prótese

A tabela 27 exibe o grau densidade de UFC obtidas nas culturas
advindas da prótese de cada indivíduo submetido à PDT, de acordo com o Índice
de Olsen, antes e 48 horas após o final do tratamento.
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Tabela 27 – Classificação da densidade de UFC obtida nas culturas advindas
da prótese de cada indivíduo submetido à PDT de acordo com o Índice de
Olsen antes e 48 horas após o final do tratamento

Indivíduo

Grau de
Densidade
Antes

Depois

1p

1

0

2p

3

0

3p

4

4

4p

5

1

5p

5

3

6p

5

1

7p

5

2

8p

5

4

9p

5

4

10p

5

3

11p

5

3

12p

4

3

13p

2

0

14p

3

1

15p

4

1

16p

3

0

17p
18p

3

0

1

0

p: indivíduo submetido à PDT

Todos os 18 indivíduos que receberam a PDT apresentaram
crescimento de colônias nas culturas advindas das próteses antes do início do
tratamento. Dentre estes 18 indivíduos, somente 1 não zerou ou apresentou
redução do grau de densidade de UFC ao final do tratamento, fato que
corresponde a um índice de melhora de 94,4%.
A tabela 28 exibe o crescimento de colônias, de acordo com a escala
de Olsen, em culturas oriundas das próteses dos indivíduos submetidos à PDT,
antes e 48 horas após o final do tratamento.
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Tabela 28 – UFC nas culturas advindas da prótese de cada indivíduo
submetido à PDT, de acordo com a escala de Olsen antes e 48 horas após o
final do tratamento.

UFC

Número de indivíduos
Antes

Depois

Ausência de crescimento

0

6

Crescimento de 1 a 9

2

4

Crescimento de 10 a 24

1

1

Crescimento de 25 a 100

4

4

Crescimento maior que 100

3

3

Crescimento confluente

8

0

18

18

Total

Para verificar a efetividade da PDT em reduzir o número de UFC nas
culturas oriundas das próteses dos indivíduos e testar a hipótese de a densidade
de crescimento de UFC antes da terapia ser igual à densidade de crescimento de
UFC depois do tratamento (tabelas 27 e 28), foi realizado o teste estatístico de
Wilcoxon e obteve-se um p-valor de 0,00024. Portanto ao nível de 95% de
confiança rejeita-se a hipótese nula. Há diferença significativa entre antes e
depois terapia, confirmando a efetividade da PDT em reduzir as UFC de culturas
oriundas das próteses dos indivíduos.
Maver-Biscanin et al. (2004) relataram ter conseguido a redução da
contagem de fungos recuperados de próteses totais de indivíduos com EP, sem
uso de fotosensibilizador, utilizando lasers com comprimento de onda de 685nm e
830nm. Tais achados são antagônicos ao encontradas na presente pesquisa,
pois, nos ensaios pré-clínicos, nenhuma linhagem de Candida spp. foi susceptível
ao laser isoladamente. Tal trabalho somente realizou a contagem de Candida
albicans, ao passo que a infecção na EP pode ser causada por diversas outras
espécies (vide item 5.2.3).
A redução encontrada no presente trabalho corrobora os achados de
Ribeiro et al. (2011), que também testaram a PDT em próteses. O trabalho não
tinha como objetivo tratar a EP, mas apenas esterilizar as próteses. Os
pesquisadores utilizaram metodologia bem distinta do presente trabalho: como
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fonte de luz, no lugar do laser, utilizaram um led; como fotossensibilizador foi
usado o Photogem® ao invés da solução de azul de metileno e os usuários de
próteses eram indivíduos sadios, ao invés de portadores de EP. Apesar destas
diferenças, eles também avaliaram a redução microbiana na prótese e concluíram
que a PDT é efetiva em sua desinfecção, pois encontraram redução mínima de
90% da população microbiana das próteses.

5.2.7 - A permanência da hiperplasia papilar

Apesar da remissão total do eritema, um indivíduo, portador de EP tipo
III de Newton permaneceu com a hiperplasia papilar no palato ao final da PDT.
As figuras 24, 25, 26 e 27 mostram o palato do indivíduo com a evolução semanal
do aspecto clínico.

FIGURA 24: Aspecto da mucosa palatina do
indivíduo na semana 1. Presença de
hiperplasia pailar inflamatória e eritema
acentuado

FIGURA 26: Aspecto da mucosa palatina na
semana 3. Contínua melhora no quadro de
eritema.

FIGURA 25: Aspecto da mucosa palatina na
semana 2. Discreta melhora no quadro de
eritema.

FIGURA 27: Aspecto da mucosa palatina na
semana 4: permanência da hiperplasia, mas
ausência de eritema.
.
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A hiperplasia papilar inflamatória, em geral, é consequência de uma
prótese mal delineada, mal confeccionada ou conservada e da infecção por
Candida spp. (Infante-Cossio et al., 2007). Tal fato é suportado pela análise da
condição da prótese do indivíduo, a qual se apresenta com bordos mal
delineados, com ausência de dentes, com fratura extensa, além de manchas ao
longo da junção entre os dentes e a base da prótese. As figuras 28 e 29 mostram
a condição da prótese no início do tratamento do indivíduo.

FIGURA 28: Aspecto frontal da prótese do
indivíduo. Péssimo estado de conservação:
ausência de um incisivo central e fratura
lateral.

FIGURA 29: Aspecto lateral da prótese do
indivíduo. Péssimo estado de conservação:
extensa fratura e pigmentação ao longo da
união entre dente e base da prótese.

Independente da terapia antifúngica instituída, a hiperplasia papilar
pode permanecer ao final do tratamento. Salonen et al. (1996) trataram indivíduos
com EP e hiperplasia papilar inflamatória por meio de dois métodos diferentes:
tratamento tópico à base de miconazol em gel e terapia sistêmica à base de
fluconazol. Apesar de considerarem o resultado satisfatório, os dois grupos
apresentaram indivíduos sem remissão da hiperplasia.
Mesmo com a permanência da hiperplasia papilar, a PDT pode ser
considerada exitosa, pois, em tais casos, a terapia antifúngica deve ser
complementada com remoção cirúrgica da hiperplasia (Infante-Cossio et al., 2007;
Coleman e Nelson, 1993; Salonen et al., 1996).
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5.2.8- A falta de resposta clínica

Apesar de 17 dos 18 casos tratados com a PDT terem obtido bons
resultados clínicos, em um caso não ocorreu resposta clínica satisfatória e o grau
de eritema foi mantido, de acordo com o Índice de Budtz-Jorgensen et al. As
figuras 30 e 31 mostram os aspectos clínicos inicial e 48 horas após o final da
PDT.

FIGURA 30: Aspecto clínico inicial da mucosa
palatina, evidenciando EP.

FIGURA 31: Aspecto clínico final da mucosa
palatina, ainda evidenciando EP.

Para encontrar fundamentação para a ausência de resultado clínico
satisfatório, a análise deve ser feita pelo ponto de vista da etiologia multifatorial da
EP. Além da presença de Candida spp., outros fatores estão relacionados à sua
ocorrência, tais como grau de higienização da prótese, hábito de dormir com a
mesma, qualidade do material de base da dentadura, presença de xerostomia,
trauma oclusal, entre outros (Gendreau e Loewy, 2011; Salerno et al., 2011).
Durante a anamnese, na consulta inicial, quando questionado sobre os
cuidados diários com a prótese, o indivíduo relatou sempre dormir sem a prótese,
bem como remover e escovar a prótese três vezes ao dia. Apesar de considerar o
relato

do

indivíduo,

as

evidências

clínicas

durante

as

sessões

de

acompanhamento forneceram indícios contrários. As figuras 32 e 33 mostram a
inadequada condição de higienização da prótese e da mucosa bucal, verificada
em uma das sessões de controle. A qualidade do material de base da prótese
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também pode ser questionada. As porosidades e irregularidades são nítidas,
mesmo macroscopicamente.

FIGURA 32: Aspecto da face da prótese total
que entra em contato com a mucosa palatina:
baixa qualidade de higienização, defeitos e
porosidades generalizados. A aparência
azulada se deve ao fato de a imagem ter sido
feita após sessão clínica de PDT e o biofilme
estar corado pela solução de azul de metileno.

FIGURA 33: Aspecto clínico da boca do
indivíduo prévio à sessão de PDT. As setas e
o círculo mostram resíduos alimentares: baixa
qualidade de higienização.

Devido à ausência de estudos clínicos sobre a PDT, uma possível
explicação seria a ausência de efeitos antifúngicos da PDT neste indivíduo. Tal
suposição não tem fundamento, dado o efeito antifúngico demonstrado em
nossos experimentos pré-clínicos em protótipos e visto que os exames
laboratoriais iniciais e finais da mucosa palatina mostram redução das UFC (FIG.
34 e 35).
Ressalta-se ainda que também um caso tratado com Miconazol não
apresentou melhora no quadro clínico, no entanto, outros trabalhos já
demonstraram que nem sempre todos os indivíduos melhoram com o uso do
antifúngico, mesmo que seja o Fluconazol (Budtz-Jorgensen et al., 1988; Kulak, et
al., 1994.
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FIGURA 34: Placa de Petri com cultura de
material obtido da mucosa palatina do
indivíduo,
exibindo
diversas
unidades
formadoras de colônia, em meio cromogênico
®
CHROMagar Candida , antes do início da
PDT.

FIGURA 35: Placa de Petri com cultura de
material obtido da mucosa palatina do
indivíduo, 48 horas após o final da PDT. O
meio cromogênico permite distinguir UFC de
duas espécies distintas. Número de UFC
reduzido em relação à cultura inicial.

Budtz-Jorgensen et al. (1988) relataram que de 19 indivíduos tratados
com comprimidos de Fluconazol, 3 foram curados, 14 melhoraram a condição
clínica e 2 não apresentaram melhora. Já nas culturas advindas tanto da prótese
quanto da mucosa palatina destes indivíduos, somente 3 casos apresentaram
ausência de contagem de UFC.
Kulak, et al. (1994) trataram três grupos de 15 indivíduos. O primeiro
grupo recebeu tratamento à base de Fluconazol em comprimidos, o segundo
grupo recebeu a mesma medicação e foi orientado a higienizar a prótese duas
vezes ao dia com uma solução antimicrobiana à base de Clorexidina e o terceiro
grupo teve como tratamento somente a confecção de novas e bem delineadas
próteses. Com a metodologia proposta, 2 de 15 indivíduos do grupo tratado com o
Fluconazol e 2 de 15 indivíduos tratados com a associação de Fluconazol e
Clorexidina também não apresentaram cura clínica.
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É importante observar que, por uma questão metodológica e
objetivando excluir possíveis fatores de confundimento, a substituição das
próteses dos indivíduos submetidos à PDT não foi realizada durante o andamento
da pesquisa, bem como tais indivíduos foram orientados a manter os hábitos de
manutenção e higiene da prótese. Se por um lado tal conduta contribui para isolar
o efeito da PDT, por outro, deixa margem para especulação de um possível
resultado mais favorável se o indivíduo tivesse recebido a terapia completa, com
renovação da prótese e orientações completas sobre seus cuidados.

5.2.9- A questão do tingimento das próteses pelo Azul de Metileno

Uma discussão recorrente quando se discute PDT é a possibilidade de
o fotossensibilizador acarretar manchas nos tecidos submetidos a tratamento.
Caso tal fato ocorresse com as próteses dos indivíduos, poderia ser um efeito
adverso

muito

inconveniente.

Silva

et

al.

(2002)

estudaram

soluções

evidenciadoras de biofilme em próteses totais. Para tanto, utilizaram soluções de
azul de metileno, eosina, eritrosina, fluoresceína sódica, proflavina monossulfato e
vermelho neutro, além de um produto comercial em forma de pastilha,
denominado Replak®. Entre todas estas soluções evidenciadoras de biofilme
testadas, a solução de azul de metileno foi a que corou melhor o biofilme, a que
foi mais difícil de remover e a que mais corou áreas da prótese sem biofilme
aparente.
Tal panorama indica um prognóstico desfavorável ao uso da solução
de azul de metileno em próteses totais. Surpreendentemente, tal prognóstico não
foi confirmado no presente estudo. Apenas as próteses com higienização precária
e com muito biofilme se mostraram bastante coradas (FIG. 36, 37, 38 e 39).
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FIGURA 36: Face externa da prótese antes da
realização da PDT, exibindo ausência de
dente, manchas variadas e baixa qualidade de
higienização da mesma.

FIGURA 38: Face externa da prótese, após
realização da PDT e enxague em água
corrente. A baixa qualidade de higienização
favorece o tingimento das superfícies. Apesar
de a solução ter sido aplicada na face interna,
devido à transparência de algumas áreas da
prótese, é possível visualizar manchas azuis.

FIGURA 40: Face interna da prótese,
exibindo relativa boa higienização, antes de
execução da PDT.

FIGURA 37: Face interna (dorsal) da prótese
antes da realização da PDT, exibindo,
manchas variadas e baixa qualidade de
higienização da mesma.

FIGURA 39: Face interna da prótese (face que
entra em contato com a mucosa palatina) após
realização da PDT e enxague em água
corrente. A baixa qualidade de higienização e
o
acúmulo
de
biofilme
favorece
o
aparecimento de manchas.

FIGURA 41: Face interna da prótese após a
execução da PDT e enxágue em água
corrente. Quando há pelo menos razoável
qualidade de higienização, a tendência a
tingimento é menor.
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Quando as próteses possuíam pelo menos um grau razoável de
higienização, as manchas não ocorriam com facilidade (FIG. 40 e 41). Mesmo nos
casos em que o tingimento possa ocorrer, o mesmo pode ser interpretado de
forma positiva para a terapia. Como a solução fotossensibilizadora somente é
levada na parte da prótese que entra em contato com o palato, ainda que ocorram
manchas, estas não aparecerão quando a prótese estiver em posição de uso.
Considerando que a solução de azul de metileno tem maior afinidade pelo
biofilme, que a presença do biofilme é de crucial importância no estabelecimento
e manutenção da EP e que é principalmente o biofilme que se apresenta corado,
o indivíduo poderia vir a ser orientado, após a sessão de PDT e o surgimento das
manchas, a proceder à higienização mais criteriosa nas partes da prótese que
viessem a ser tingidas de azul.
Desta forma, um fator que é amplamente discutido como inconveniente
do uso da PDT, o tingimento dos tecidos, passaria a ser um fator de
potencialização da terapia.

5.2.10- Comparação entre a terapia convencional e a PDT

Para confrontar a PDT com a terapia convencional, foram comparados
os resultados finais das análises microbiológicas da prótese e da mucosa, bem
como do aspecto clínico da mucosa dos indivíduos. Para tanto, foi usado o Teste
Exato de Fisher e foram encontrados, respectivamente, os seguintes valores:
p= 0,1196; p= 0,136 e p= 0,7229. Tais valores demonstram que não há diferença
estatística significante entre os resultados da PDT e da terapia convencional.
Quando realizada a avaliação microbiológica da PDT na mucosa (item
5.2.6.2), não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes para o
número de UFC recuperadas, ao contrário da terapia convencional, que mostrou
resultados mais favoráveis (item 5.2.6.1). A PDT reduziu o número de UFC, mas
não a ponto de apresentar significância estatística. Porém, ao se comparar os
resultados da PDT com os da terapia convencional, não há diferença
estatisticamente significante. Há que se enfatizar que a sede da infecção por
Candida spp. é a prótese, e não a mucosa palatina. Tal fato fica bem claro
quando se compara o grau de densidade de UFC na mucosa palatina e na
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prótese para ambos os grupos. A média do grau de densidade de UFC na
mucosa antes da terapia convencional e da PDT foi de, respectivamente, 1,88 e
1,94 e a mesma medida na prótese foi de 3,77 e 3,77.
Outra observação pertinente é que não houve amostra advinda da
mucosa com crescimento confluente em qualquer indivíduo dos dois grupos
(tabela 22 e 24), ao passo que para amostras das próteses, de 18 indivíduos, 8
deles, em cada grupo, exibiram crescimento confluente (tabelas 26 e 28). Ao que
tudo indica, a presença de Candida spp. na mucosa tem caráter apenas
transitório, de colonização, sendo a infecção localizada na prótese. Desta forma, a
análise microbiológica da mucosa não seria o melhor parâmetro de avaliação das
terapias e sim o da prótese. Apesar desta constatação e dos resultados obtidos
não terem sido estatisticamente significantes para a redução de UFC na mucosa
com o uso da PDT, considera-se seu uso viável, pois possibilitou a redução da
contaminação e, quando comparado à terapia convencional, os resultados
alcançados por uma e por outra não tiveram diferença estatística significante.
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7- CONCLUSÕES

Este estudo mostrou que, em aproximadamente metade dos casos, a
infecção por Candida spp. foi ocasionada por duas ou mais espécies diferentes.
Essas espécies têm sensibilidades diferentes aos diversos tipos de antifúngicos
convencionais, podendo, inclusive, apresentar resistência. Tal fato pode gerar
insucesso na terapia instituída. Nesse contexto, a PDT também pode ser útil e
apresentar vantagens, dada a ausência de relatos de resistência fúngica.
Apesar dos bons resultados pré-clínicos, os resultados clínicos nos
indicaram que a PDT está exibindo seu potencial terapêutico. É motivador o fato
de, nesta pesquisa, o sucesso clínico alcançado pela terapia fotodinâmica
antimicrobiana ter sido similar ao da terapia convencional para o tratamento da
estomatite protética, pois, enquanto os antifúngicos convencionais já se
encontram bem desenvolvidos, com esquema terapêutico, doses e posologia bem
determinados e estudados, a PDT ainda está em início de seu desenvolvimento
clínico.
Novas pesquisas clínicas, estudando isoladamente a concentração do
fotosensibilizador, a potência, a densidade de potência, a densidade de energia e
o intervalo entre sessões podem ainda aperfeiçoar a terapêutica por meio da
PDT. Outros fotossensibilizadores podem também ser desenvolvidos ou testados
para serem utilizados com a irradiação em diversos comprimentos de onda.
Assim, as possibilidades de desenvolvimento clínico ainda são diversas para a
PDT.
Os resultados apresentados neste trabalho permitem supor um futuro
promissor para a terapia fotodinâmica antimicrobiana. Os resultados pré-clínicos
exibiram redução para todas as espécies avaliadas de no mínimo 99,9% dos
microrganismos, mas chegando até quase 99,999% (C. glabrata). Considerando
que algumas das espécies testadas apresentam, com freqüência, resistência aos
antifúngicos convencionais e que ainda não há relatos de resistência à PDT, o
panorama se torna ainda mais promissor.
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Diversas vantagens podem ser citadas para o uso da PDT. A redução
da necessidade de colaboração do indivíduo tratado é uma delas. Quando do uso
de medicamentos, a não ser que o paciente esteja internado ou sob a
responsabilidade de cuidadores, o compromisso de seguir horários e demais
recomendações de posologia fica unicamente sob a responsabilidade do
paciente. Qualquer insucesso na terapia pode gerar dúvidas sobre se foi causado
pela falta de eficácia do medicamento, ou pelo uso inadequado do mesmo. Neste
panorama, a PDT contribui por trazer maior controle sobre o curso do tratamento,
uma vez que as aplicações ficam a cargo da equipe clínica.
A possível redução de custos de tratamento pode também ser
relacionada como benefício da PDT. A quantidade do fármaco testado, o azul de
metileno, é mínima e seu custo extremamente reduzido. Além disso, o custo dos
equipamentos de laser vem gradativamente diminuindo, assim como o tamanho
do aparelho em si, fatos que possibilitariam uma maior disseminação de seu uso.
Outra grande vantagem da PDT é a possibilidade de uso em pacientes
imunocomprometidos. A necessidade de terapia antimicrobiana, frequente nestes
indivíduos, faz com que se aumente muito a possibilidade de surgimento de
resistência fúngica. Neste contexto, a PDT atuaria em duas condições distintas:
se por um lado seu uso diminui o surgimento de cepas resistentes, por outro,
quando da resistência instalada, seu potencial de ação ainda é considerável. O
uso da PDT em grávidas também é muito promissor, pois evitaria os efeitos
sistêmicos indesejáveis e as possíveis consequências ao feto.
Especificamente para o tratamento da EP, este trabalhou demonstrou a
sua viabilidade clínica, reduzindo a contagem microbiana, aliviando o quadro de
eritema e demonstrando eficiência na melhora do quadro clínico, tendo eficácia
similar à terapia convencional à base do antifúngico Miconazol. Desta forma,
acredita-se ser a terapia fotodinâmica antimicrobiana uma real alternativa de
tratamento da estomatite protética.

84

De forma resumida, os dados obtidos permitiram a elaboração das
seguintes conclusões:
 A metodologia proposta foi adequada para crescimento de biofilme
de Candida spp. e teste de terapia fotodinâmica antimicrobiana;
 A terapia fotodinâmica antimicrobiana, nos parâmetros testados, foi
efetiva no combate a C. albicans, C. glabrata, C. dubliniensis, C. krusei,
C. tropicalis, C. parapsilosis e C. guilliermondii, quando crescidas em biofilme;
 A terapia convencional, baseada no uso do Miconazol em gel oral,
nos parâmetros testados, foi eficiente no tratamento da estomatite protética.
 A terapia fotodinâmica antimicrobiana com o uso da solução de azul
de metileno como fotosensibilizador, nos parâmetros testados, foi eficiente no
tratamento da estomatite protética.
 A PDT pode ser uma opção viável de tratamento da estomatite
protética.
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