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Dessa forma, o presente estudo propõem-se a analisar as

espécies de fungos encontrados na cavidade oral de pacientes

internados em UTI adulto num estado da Amazônia brasileira,

para tanto foram coletadas amostras de saliva de pacientes

(n=7) com mais de 24 horas de internação independente de

gênero e que apresentaram clinicamente o aspecto de

candidose ou candidíase oral. As amostras foram processadas

e diluídas em série e 100 ml plaqueados em ágar sangue, com

uma alça calibrada os diferentes morfotipos foram transferidos,

através da técnica de estriamento, para meio cromogênico

(HiCromeTM Candida Differential Agar) e foram incubadas em

estufa em temperatura de 30ºC durante 48 horas.

O protocolo antibiótico implantado nas Unidades de Terapia

Intensiva - UTIs em geral reduzem consideravelmente a carga

de bactérias patogênicas do organismo, no entanto, pouco efeito

tem sobre os fungos, em especial o gênero Cândida sp que

pode adotar um comportamento parasitário no trato

gastrointestinal, colonizando visivelmente a cavidade oral numa

condição denominada candidose ou candidíase. Este grupo de

fungos agrega-se em biofilme e tende a ser classificado como

Candida da espécie albicans, implantando-se um protocolo

terapêutico específico para esta espécie com o fluconazol, um

antifúngico bem aceito em função de sua baixa toxicidade,

entretanto a Candida albicans pode não ser a única espécie no

biofilme.

Os fungos crescidos nas placas foram identificados pela coloração apresentada.

Dos nove morfotipos identificados, (88,89%) se tratavam do fungo Candida

tropicalis, e 11,11% correspondia a espécie Candida glabrata. Não foi

identificada Candida albicans na amostra, o que sugere a necessidade de ajuste

no protocolo antifúngico, visto que o fluconazol, efetivo contra C. albicans e

menos tóxico, não tem o mesmo efeito sobre as espécies identificadas.
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Gráfico 1 – Morfotipos de Candida identificados nas amostras.
Fonte : Resultado da pesquisa

Figura 1 – Placas de meio cromogênico para Candida spp. com semeadura
dos diferentes morfotipos. Fonte : Resultado da pesquisa
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