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RELATO DO CASO

A Candidíase é uma doença fúngica causada por microrganismos

dimórficos do gênero Candida (C. Albicans, C. Tropicalis, C. Krusei, são os

agentes principais). A Candidíase é uma doença fúngica causada por

microrganismos dimórficos do gênero Candida (C. Albicans, C. Tropicalis, C.

Krusei, são os agentes principais). O estudo teve como objetivo o

tratamento de candidíase oral com método não medicamentoso em

paciente internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI), recebendo

assistência de odontologia, com a finalidade de prevenir e tratar doenças

orais e implicações relacionadas a infecções relacionadas a assistência a

saúde.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃOForam realizadas 3 sessões, e foi obtida regressão total da lesão,

prevenindo infecções resultantes, o tratamento mostrou-se mais rápido e

mais eficiente que o uso de medicamentos tópicos.

RESULTADOS

REFERÊNCIAS

CANDIDÍASE PSEUDOMEMBRANOSA EM PACIENTE INTERNADO EM UTI, TRATADO COM 

TERAPIA FOTODINÂMICA: UM RELATO DE CASO

Paciente R. H. S., feminino, 73 anos, internada na UTI de um hospital de

grande porte privado da cidade de Caruaru, interior de Pernambuco, por

65 dias, com o diagnóstico de fratura de fêmur, HAS e acidente vascular

encefálico hemorrágico, apresentou no 8º dia de internamento o quadro

de candidíase pseudomembranosa. Devido ao fato de estar em uso

sistêmico de Midazolam, não pôde ser tratada topicamente com

Miconazol gel oral. Sendo assim, optou-se por lançar mão da terapia

fotodinâmica como modalidade terapêutica. Foi usado como agente

fotossensível, o azul de metileno a 1%, aguardando 5 minutos para

impregnação do mesmo, sendo irradiado após o laser vermelho (660

nm), potência de 100 mW, densidade de energia de 140J/cm2, modo

contínuo, com tempo de irradiação de 90 segundos.
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Figura 3: Aspecto final

Figura 1:Aspecto inicial

Figura 2:Terapia Fotodinâmica

Conclui-se que a Terapia tópica com um agente fotossensível (azul de

metileno 0,1%) associado ao Laser vermelho (660 nm), mostrou-se

benéfico para estes casos, além de carregar a vantagem de não

oferecer interação medicamentosa com outras medicações usadas.
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