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METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão de literatura, em abril de 2018, 
através das bases de dados Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO) e National Library of Medicine (MEDLINE), com os 
descritores em saúde: “candidiasis”, “oropharyngeal”, “AIDS” e 
operador booleano “and”. Foram encontradas 398 publicações 
e selecionadas 25, aplicando os seguintes critérios de 
inclusão: pesquisas disponíveis de forma gratuita, em 
português ou inglês, publicados entre 2012 e 2018, que 
abordassem as complicações e tratamento da candidose 
orofaríngea em pacientes com AIDS; os critérios de exclusão 
foram: artigos duplicados ou pagos e pesquisas que não 
estivessem direcionadas ao tema.

A candidose orofaríngea é uma infecção oportunista, portanto, 
comumente encontrada em pacientes imunodeprimidos, 
principalmente nos portadores de Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS), sendo a infecção oportunista mais prevalente e 
recorrente nesses pacientes. Por ser tão comum em pacientes 
aidéticos, esse tipo de infecção é considerada como altamente 
sugestiva de AIDS pela CDC (Centers for Disease Control and 
prevention). A candidose orofaríngea costuma se manifestar de 
forma mais agressiva nesses pacientes, representando uma 
grande ameaça, pois a infecção pode se estender para o esôfago e 
regiões mais profundas do trato gastrointestinal, ocasionalmente 
gerando consequências desastrosas. Assim, esse trabalho objetiva 
explanar a importância do diagnóstico e tratamento precoce da 
candidose orofaríngea em pacientes portadores de HIV/AIDS. 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
A partir do que foi exposto torna-se evidente que o diagnóstico precoce da 
candidose orofaríngea em pacientes portadores de HIV/AIDS é essencial para 
evitar possíveis complicações, como a evolução da doença para candidose 
esofagiana e candidose estomacal, que podem ocasionar consequências graves 
já relatadas, como a perfuração esofágica e candidemia, muitas vezes associada 
a quadros de endocardite e/ou pneumonia. Entre os principais pacientes 
comumente encontrados com a associação candidose orofaríngea e HIV/AIDS na 
prática clínica destacam-se as crianças, que geralmente apresentam formas 
variadas de apresentação da doença. Faz-se necessário o desenvolvimento de 
mais pesquisas clínico-epidemiológicas no Brasil, além de medidas de 
rastreamento da associação entre AIDS e candidose orofaríngea e 
acompanhamento mais rígido da evolução do tratamento desses pacientes. O 
conhecimento da virulência da espécie através de exames complementares 
também ganha cada vez mais importância, já que um grande número de espécies 
já adquiriu resistência ao fluconazol, principal antimicrobiano utilizado nesses 
casos. Os exames complementares, então, possibilitam a escolha do tratamento 
adequado em casos de reincidência após tratamento com Fluconazol. Dada a alta 
incidência e gravidade das infecções fúngicas em pacientes portadores de HIV/
AIDS, os resultados desse estudo reforçam a necessidade do diagnóstico e 
tratamento precoces, assim como a importância do teste de susceptibilidade 
fúngica, que auxilia na estratégia terapêutica escolhida.  

CONCLUSÃO
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterizada por ser a infecção mais comum da boca, a 
candidose ou candidíase orofaríngea tem como principal 
agente etiológico o fungo Candida albicans, um dos 
microorganismos que coloniza a boca e sistema digestivo 
humano de cerca de 80% da população e normalmente não é 
patológico em indivíduos saudáveis. As evidências científicas 
mostraram que a candidose orofaríngea tende a provocar 
quadros mais graves quando a imunidade está comprometida, 
se manifestando inicialmente como lesões superficiais na 
mucosa oral e podendo evoluir para lesões concomitantes na 
língua e palato, apresentações patognomônicas da 
associação entre HIV e candidose. Sintomas típicos desse 
quadro são  a sensação de queimor na boca e alterações no 
paladar. A infecção pode estender para o esôfago, 
provocando candidose esofágica e gerando queixas de 
odinofagia ou disfagia. Em alguns desses pacientes, como 
nos que fazem uso de cateter venoso central, a infecção pode 
evoluir para candidemia e complicações graves, entre elas 
pneumonia, endocardite, meningite fúngica e infecção 
urinária. Mesmo que a terapia antirretroviral promova declínio 
de infecções oportunistas nesses pacientes, a candidose 
orofaríngea continua sendo uma importante causa de morte 
entre eles. Muitos fungos do gênero Candida têm se tornado 
resistentes ao fluconazol, principal antifúngico usado no 
tratamento da candidose orofaríngea em pacientes HIV 
positivos, o que se traduz em um novo desafio para o 
tratamento da doença nesses pacientes. 
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