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“O importante é não parar de questionar.
A curiosidade tem sua própria razão de existência”
(Albert Einstein)
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RESUMO

Pacientes transplantados hepáticos encontram-se em condições sistêmicas de
imunossupressão, tornando-se suscetíveis a infecções, entre elas, as causadas por
fungos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a presença de candidíase oral e fungos
do gênero Candida em 97 pacientes submetidos a transplantes de fígado que frequentam
a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante
(CIHDOTT) e Organização por Procura de Órgãos e Tecidos (OPO) do Hospital são
Vicente de Paulo em Passo Fundo – RS. A coleta dos dados foi realizada a partir da
aplicação de uma ficha padronizada, na qual foram recolhidas informações
sociodemográficas e clínicas dos pacientes. As infecções fúngicas foram diagnosticadas
através de exame clínico oral, após foi coletado material oral de todos os pacientes com
Swab estéril, semeado em Ágar Sabouraud Dextrose acrescido de Cloranfenicol,
incubadas a 35°C em estufa bacteriológica e observadas em 48 horas. A identificação
fenotípica das espécies foi realizada em microscopia e CHROMagar® Candida e a
genotípica por PCR espécie específico para C. albicans e C. dubliniensis, para as demais
espécies foi realizado sequenciamento molecular pelo método de Sanger. Dos 97
indivíduos avaliados, 8 (8,2%) submetidos ao exame clínico visual apresentaram
candidíase oral, sendo (5,2%) do tipo atrófica e (3,0%) do tipo pseudomembranosa.
Quanto ao tipo de colonizacão, 64 (66.0%) indivíduos apresentaram crescimento de
leveduras sendo as espécies identificadas 37 (38,1%) C. Albicans, C. glabratta 11
(11,3%), C. dublinienses 6 (6,2%), C. tropicallis 7 (7,2%), Geotrichum 1 (1,0%), S.
cerevisae 1 (1,0%), Meyerozyma caribbica (1,0%). Concluiu-se que pacientes
transplantados de fígado e imunossuprimidos por medicação em (8,2%) apresentam
candidíase oral, e (66,0%) colonização de leveduras na cavidade oral.

Palavras-chave: Candidíase oral. Transplante hepático. Candida.
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ABSTRACT

Hepatic transplanted patients are under systemic conditions of immunosuppression,
becoming susceptible to infections, among them, those caused by fungi. The objective of
the present study was to evaluate the presence of oral candidiasis and fungi of the genus
Candida in 97 patients submitted to liver transplants attending the Intra-Hospital Organ
Donation and Transplant Tissue Commission (CIHDOTT) and Organization for Organ
Procurement and Tissues (OPO) of the Hospital are Vicente de Paulo in Passo Fundo RS. The data collection was done by applying a standardized form, in which patients'
sociodemographic and clinical information were collected. Fungal infections were
diagnosed by oral clinical examination after oral material was collected from all patients
with sterile Swab, seeded in Sabouraud Agar Dextrose plus Chloramphenicol, incubated
at 35 ° C in a bacteriological oven and observed in 48 hours. The phenotypic identification
of the species was carried out under microscopy and CHROMagar ® Candida and the
genotypic by PCR species specific for C. albicans and C. dubliniensis, for the other
species was carried out molecular sequencing by the method of Sanger. Of the 97
individuals evaluated, 8 (8.2%) had oral candidiasis, being (5.2%) of the atrophic type and
(3,0%) of the pseudomembranous type. Regarding the type of colonization, 64 (66.0%)
individuals presented yeast growth, with 37 (38.1%) being C. albicans, C. glabratta 11
(11.3%), C. dublinienses 6 (6.2 %), C. tropicallis 7 (7.2%), Geotrichum 1 (1.0%), S.
cerevisae 1 (1.0%), Meyerozyma caribbic (1.0%). It was concluded that patients
transplanted from the liver and immunosuppressed by medication in (8.2%) presented
oral candidiasis, and (66.0%) colonization of yeasts in the oral cavity.

Key Words: Oral candidiasis. Liver transplantation. Candida.
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1 INTRODUÇÃO

A técnica cirúrgica de transplante hepático surgiu na década de sessenta para fins
de tratamento dos pacientes portadores de doenças hepáticas em estágio terminal,
proporcionando significativo aumento de sobrevida (DI PROFIO et al., 2016). Desde o
primeiro transplante hepático, realizado em 1963 na cidade de Denver nos Estados
Unidos, por Starzl, aconteceram inúmeras medidas evolutivas nas técnicas cirúrgicas,
nos modos de condução de imunossupressão e nos intensivos cuidados perioperatórios
(KAUFFELS et al., 2017).
Inicialmente, a escassez de conhecimento, as técnicas precárias, a deficiência de
fármacos imunossupressores eficientes, além de equipes não multiprofissionais
contribuíram para resultados negativos nos primeiros transplantes hepáticos realizados
no mundo (SACERDOTE, 2014).
O transplante hepático é considerado uma das técnicas cirúrgicas mais complexas
da atualidade, devido à interferência em múltiplas funções do organismo - cardiovascular,
renal, metabólico, respiratório - associada com a imunossupressão necessária para
reduzir as chances de rejeição do órgão transplantado, tornando-a uma porta de entrada
para infecções oportunistas, como por exemplo, as de origem fúngica e bacteriana
(VIEIRA et al., 2017).
As complicações pós-operatórias de transplantados hepáticos, como nos casos de
pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos complexos, podem acontecer a
qualquer momento. O primeiro mês pós-cirúrgico é considerado o tempo de maior risco,
pois o paciente encontra-se mais vulnerável devido aos fatores cirúrgicos e anestésicos,
com dificuldade de higienização bucal e, na maioria das vezes, com hipossalivação (que
possui relação com a medicação administrada neste período). Estes fatores citados
servem como agravantes ao acontecimento de infecções fúngicas, sendo também o
período de maior rejeição celular, em que a maior administração de imunossupressores
é indispensável (FARMAKIOTIS; KONTOYIANNIS, 2015).
Infecções invasivas são complicações pós-transplante hepático, de frequente
ocorrência, na qual se estima que entre 60% e 80% dos indivíduos submetidos são
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acometidos por processos infecciosos, fato associado à alta taxa de morbidade e
mortalidade. As infecções pós-transplante, nos primeiros trinta dias, podem ter relação
com o procedimento, sendo originadas de microrganismos hospitalares, microbiota do
próprio hospedeiro ou transmitidos pelo doador do órgão. Após sessenta dias, as
infecções podem ter origem de microrganismos oportunistas e possuir relação direta com
o tratamento imunossupressor administrado (DI PROFIO et al., 2016).
A incidência de infecção fúngica invasiva, após o transplante de órgãos sólidos em
geral, varia de 7% a 42%. Embora o leque de espécies fúngicas com capacidade
patológica seja numeroso, as leveduras do gênero Candida são as que prevalecem,
constituindo o patógeno causador predominante das infecções invasivas, sendo
responsáveis por mais de 80% das ocorrências, seguidas das espécies de Aspergillus
(SGANGA et al., 2014).
A cavidade oral possui a mais complexa microbiota do organismo e nela
encontram-se leveduras que compõem a flora normal dos seres humanos, assim como a
Candida spp (GUERRA, 2015). Entretanto, a colonização da mucosa oral por Candida
spp é, entre outras, a fonte mais comum dessas infecções oportunistas ocorridas no póstransplante (SIMÕES; CASTRO, 2017). Historicamente, as espécies de Candida têm sido
de longe os organismos infecciosos mais comuns entre fungos (SGANGA et al., 2014).
A patogenicidade de algumas destas leveduras da cavidade oral independe da
condição imunológica do paciente, enquanto outras atuam como oportunistas e
aproveitam-se das condições imunológicas desfavoráveis do mesmo (GUERRA, 2015).
Nas últimas três décadas, a ocorrência de infecções fúngicas superficiais e
invasivas relacionadas a óbitos e insucessos pós-operatórios teve um aumento
significativo. Levando em consideração a limitação de conhecimento destes dados
epidemiológicos, a identificação dessas leveduras torna-se fundamental ao sucesso dos
transplantes (PFALLER et al., 2010).
O diagnóstico correto das espécies envolvidas nas infecções fúngicas tem
interesse não só epidemiológico, mas também clínico, pois sua resposta à terapêutica
varia em função das várias espécies relacionadas, uma vez que a escolha do
medicamento antifúngico precisa desencadear um esquema terapêutico eficaz
(COLOMBO; GUIMARÃES, 2007).
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 TRANSPLANTE HEPÁTICO

Os transplantes de órgãos sólidos são considerados uma das maiores conquistas
da história evolutiva da medicina, entretanto, os receptores de transplantes ainda
apresentam a expectativa e qualidade de vida significativamente reduzida, quando
comparados à população em geral, sendo que a imunossupressão de manutenção
responsável pela prevenção da rejeição do órgão transplantado aparece como a maior
agravante (SIMÕES; CASTRO, 2017).
A técnica cirúrgica de transplante hepático surgiu na década de sessenta para fins
de tratamento dos pacientes portadores de doenças hepáticas em estágio terminal (DI
PROFIO et al., 2016). Assim, o primeiro transplante de fígado foi realizado em 1963 por
Thomas Starzl; o paciente era uma criança de três anos que veio a óbito durante o
procedimento. Ainda nesse mesmo ano, outros dois transplantes foram realizados, mas
a sobrevida dos pacientes se mostrou insignificante ao esperado, não ultrapassando 20
dias pós-operatórios (VIEIRA et al., 2017).
Nos anos seguintes até 1967, foram realizadas dezenas de tentativas em
diferentes países por inúmeros autores, até que então, nesse mesmo ano, houve o
registro do primeiro resultado favorável, no qual o paciente apresentou sobrevida de 13
meses (MIES, 1998). Com um pouco mais de 200 procedimentos já relatados, apareciam
entre a principal causa de morte a deficiência da imunossupressão e o controle de
infecção pós-trasplante. Anos após, em 1979, outro marco relevante ocorreu: Calne
utilizou pela primeira vez o fármaco ciclosporina em dois pacientes submetidos ao
transplante de fígado e conseguiu observar resultados significativos (MEIRELES JR et
al., 2015).
Então em 1983, Thomas Starzl conseguiu apresentar, durante uma conferência
nacional, que a sobrevida de pacientes transplantados de fígado no primeiro ano era de
80% a 90%, demostrando que o transplante apresentava resultados positivos e que
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poderia ser considerado como atitude terapêutica e não mais como um procedimento
experimental (SILVA JR et al., 2002).
Sabe-se que fatores como técnicas precárias, o escasso conhecimento sobre o
assunto, a deficiência de fármacos imunossupressores eficientes, além de equipes não
multiprofissionais, inicialmente contribuiu para resultados negativos nos primeiros
transplantes hepáticos realizados no mundo, problema que foi sanado ao passar dos
anos, devido ao aumento da casuística e avanço da medicina, proporcionando o aumento
da sobrevida de pacientes submetidos ao transplante (SACERDOTE, 2014).
No Brasil, os primeiros transplantes foram realizados no Hospital de Clínicas da
Universidade de São Paulo (USP), em 1968.

Nos anos seguintes, o que se pôde

observar foi um grande avanço no desenvolvimento desses procedimentos no Brasil, com
ampliação significativa no número de centros especializados, resultando no consequente
aumento no número dos transplantes hepáticos (PACHECO, 2016).
Segundo dados publicados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos
em 2013, do período de janeiro a dezembro, o Brasil apresentou-se em segundo lugar
em um ranking de trinta países, apenas superado pelos Estados Unidos da América
(EUA), pelo número absoluto de transplantes hepáticos realizados no mesmo ano
(AGUIAR et al., 2016).
Junto à crescente demanda de pacientes hepatopatas crônicos pelo transplante
hepático, tornou-se necessária a adoção de um sistema de filas de espera, capaz de
identificar o paciente com maior necessidade de receber o órgão, substituindo o velho
esquema, no qual os pacientes recebiam o benefício apenas por ordem de inscrição na
lista de espera nacional (SALVALAGGIO et al., 2012).
Até o mês de fevereiro de 2002, nos EUA, e junho de 2006, no Brasil, os pacientes
na fila de espera pelo transplante hepático eram classificados segundo o escore ChildTurcotte-Pugh (CTP) e o tempo de espera era dosado unicamente pela disponibilidade
de um doador (DAVID, 2012).
Para resolver este problema, o Ministério da Saúde, a partir de maio de 2006,
seguindo o modelo desenvolvido anteriormente nos EUA, adotou a escala de MELD
(Modelo para Doença Hepática Terminal), que regulamentou, desde então, as inscrições
de pacientes segundo a classificação da doença hepática pela gravidade do paciente,
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em substituição ao modelo antigo em todo território brasileiro, direcionando o
atendimento prioritário àqueles em estado mais grave de saúde ou com alto risco de
morte (VIEIRA et al., 2017). Esta nova medida adotada visou não só amenizar os efeitos
da maior procura pelo transplante, mas também minimizar o número de pré-trasplantados
que vinham a óbito durante o tempo de espera (DAVID, 2012).
Adverso às melhorias na maneira de direcionamento do órgão proporcionado pela
escala MELD e aos gatilhos que esta escala pode efetuar ao remanejamento para
prioridade máxima de determinado paciente, o Brasil ainda sofre com o baixo número de
doadores, que não consegue suprir a procura pelo órgão, elevando as taxas de
mortalidade pré-operatória. O pós-operatório traz como principais causas de
complicações a coagulopatia intratável, a rejeição e as infecções (FERRAZO, 2014).

2.2 IMUNOSSUPRESSÃO

Assim como o aprimoramento das técnicas cirúrgicas, o desenvolvimento de
fármacos imunossupressores modificou definitivamente o cenário dos transplantes de
órgãos sólidos, propagando positivamente o aumento das chances de sobrevida dos
pacientes pós-transplantados para 80% após um ano e 62% após oito anos, devido à
redução dos casos de rejeição e consequentemente a perda dos órgãos transplantados
(MILOH et al., 2017).
A introdução da imunossupressão se deu na década de cinquenta, antes mesmo
da técnica de transplante ser executada em seres humanos, por meio da utilização de
soros heterólogos. Durante a década de sessenta foram desenvolvidos os soros de ação
antilinfocitária, que ainda apresentavam pouca especificidade; o passo seguinte foi o
aprimoramento destes fármacos, com o objetivo de que a ação fosse restrita à eliminação
das células imunocompetentes (SILVA, 2015).
A primeira droga imunossupressora a ser lançada foi a cortisona, porém, seu efeito
colateral restringiu sua aplicação. Em 1959, surgiu a azatioprina, sendo caracterizada
como mais específica. A descoberta da ciclosporina ocorreu por volta de 1970 e permitiu
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significativa amplificação das técnicas de transplantação renal, hepática, de pulmão e de
coração (REZENDE, 2011).
Posteriormente, a ciclosporina foi introduzida como fármaco imunossupressor no
regime de pacientes submetidos ao transplante renal. A adição deste medicamento
associado à prednisona, realizada por Starzl no ano de 1979, aos protocolos de enxertia
hepática, trouxe um aumento significativo de sobrevida e qualidade de vida dos
transplantados, fato este considerado como um marco divisor no desenvolvimento da
técnica de transplantes hepáticos (MARRONI et al., 2003).
Em divergência dos avanços nos regimes imunossupressores, a exposição do
paciente a um risco aumentado de contrair infecções típicas ou atípicas vem se
mostrando uma consequência indesejada do seu uso, pois embora a incidência de
infecções fúngicas invasivas após transplante hepático tenha diminuído desde meados
da década de noventa, aproximadamente 80% dos pacientes apresentam alguma
manifestação infecciosa nos primeiros três meses pós-operatório (SGANGA et al., 2014).
O aspecto que mais contribui para o risco de infecções em pacientes submetidos
ao transplante de órgãos sólidos é o tipo de imunossupressão administrada. Apesar da
diversidade de drogas imunossupressoras existentes na atualidade, ainda não foi
estabelecido um equilíbrio entre uma terapia que previna a rejeição e ainda preserve a
capacidade imunológica do organismo de combater ou prevenir processos infecciosos
(RODRÍGUEZ;

MADERO,

2005).

No

entanto,

a

padronização

de

regimes

imunossupressores permite que as ocorrências de infecções mais comuns sejam cada
vez mais previsíveis, dependendo do tempo decorrido desde o transplante (FISHMAN,
2017).

2.3 INFECÇÕES FÚNGICAS
O primeiro mês pós-cirúrgico é considerado o de maior risco devido aos fatores
cirúrgicos e anestésicos no qual o paciente se encontra, sendo também o período de
maior rejeição celular, em que se faz indispensável a administração de fármacos
imunossupressores, que potencializam os fatores de risco para a ocorrência de infecções
fúngicas (FARMAKIOTIS; KONTOYIANNIS, 2015).
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São dois os principais fatores que predispõem o receptor do transplante ao risco
de contrair infecções pós-cirúrgicas: o primeiro, são as exposições epidemiológicas do
paciente e do doador do órgão, incluindo exposições recentes e remotas; e o segundo, o
estado líquido de imunossupressão individual do paciente (FISHMAN, 2017). A
imunossupressão causa inibição do sistema imunológico e, portanto, favorece o
aparecimento de infecções. Contudo, além do regime imunossupressor, fatores
diretamente relacionados ao transplante, como o ato cirúrgico, a duração da cirurgia e a
necessidade de transfusão sanguínea, podem estar associados à ocorrência de
infecções (SACERDOTE, 2014).
As infecções fúngicas invasivas (IFI’s), apesar de apresentarem ocorrências
menos frequentes do que as bacterianas, estão relacionadas com maiores taxas de
mortalidade, pois existe uma dificuldade maior quanto aos diagnósticos e tratamentos
(SGANGA et al., 2014). As IFI’s aparecem como uma das principais causas de morbidade
e mortalidade de pacientes que estão recebendo alguma forma de imunossupressão.
Além disso, os transplantes hepáticos têm uma das maiores taxas de micoses pósoperatórias entre todos os procedimentos de transplante de órgãos sólidos (UTSUMI et
al., 2018).
A ocorrência de infecções fúngicas em pós-transplantados hepáticos é mais
comum quando comparada aos pacientes transplantados de outros órgãos sólidos
(KUBAK; HUPRIKAR, 2009), com sua incidência variando entre 9% e 42% (ABERG, et.,
2011). Há uma grande variedade de agentes patogênicos que pode ser associada com
infecções fúngicas (SGANGA et al., 2014). Outros estudos mostram que a incidência de
infecções fúngicas após transplantes hepáticos varia de 4% a 50%, nos quais a Candida
spp e Aspergillus spp foram considerados os agentes etiológicos mais comuns (ZICKER
et al., 2010).
Estudos recentes vêm demonstrando a importância significativa das infecções na
evolução dos transplantes dos pacientes, apresentando resultados nos quais a principal
causa de mortalidade pós-cirúrgica de receptores de transplante de fígado foi provocada
por infecções, totalizando 64% dos casos, sendo destes 48% infecções bacterianas, 22%
infecções fúngicas e 12% infecções virais, com prevalência maior nos três primeiros
meses pós-transplante (SACERDOTE, 2014).
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2.4 FUNGOS DO GÊNERO Candida

Até a metade do século XX, os relatos de infecções invasivas por leveduras do
gênero Candida eram escassos, porém, nas últimas décadas, fungos do gênero Candida
e espécies não-albicans vêm se tornando cada vez mais frequentes nas casuísticas
destas infecções (OLIVEIRA; MAFFEI; MARTINEZ, 2001). O gênero Candida atualmente
é constituído de aproximadamente 200 espécies diferentes de leveduras que colonizam
diferentes sítios corpóreos, sendo mais comumente encontradas na cavidade oral
(HARTMANN et al., 2016).
Entre as diversas espécies de fungos, existe uma sobressaliência clinicamente
relatada sobre o gênero Candida, que apesar de habitar de forma comensal e passiva a
cavidade oral, o trato gastrointestinal e urinário, é considerado uma levedura oportunista,
aproveitando-se de disfunções da microbiota ou enfraquecimento imunológico do
hospedeiro para então expor o seu potencial patogênico e causar manifestações
cutâneas ou sistêmicas (PEREIRA, 2017).
A candidíase ou candidose é uma micose por leveduras do gênero Candida, que
causam infecções cutâneas e sistêmicas, como por exemplo, a candidíase oral. Ainda
dependendo do estado imunológico do hospedeiro, as infecções podem evoluir para
níveis sistêmicos mais severos, que podem resultar em septicemias, meningites e
endocardites (HARTMANN et al., 2016).
A espécie C.albicans é um fungo polimórfico que pode apresentar-se sob a forma
de levedura de blastósporo (comensal) ou sob a forma micelial de pseudo-hifa
(patogênica) e aparece como o principal responsável pelo surgimento da candidíase oral.
Clinicamente, as manifestações da candidíase são mutáveis, sendo observadas diversas
formas de expressão: agudas, crônicas ou mucocutâneas. As agudas são diferenciadas
em candidíase pseudomembranosa aguda (popularmente conhecida como sapinho) e
candidíase eritematosa (ou atrófica). As formas crônicas da doença são conhecidas como
atróficas (estomatite ulcerosa relacionada à prótese e queilite angular) e hiperplásicas
(MANGUEIRA; MANGUEIRA; DINIZ, 2010).
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Frente às evidências científicas publicadas, o conhecimento, a identificação e o
diagnóstico precoce tornam-se medidas indispensáveis para o sucesso do transplante,
uma vez que a sintomatologia inicial destas manifestações fúngicas não se apresente
com clareza clínica. Assim, faz-se necessária uma investigação minuciosa e um
tratamento adequado, que acarretará em um melhor prognóstico e, consequentemente,
em maiores probabilidades de sucesso pós-operatório.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GERAIS

Investigar a presença de candidíase, verificar a colonização e identificar
fenotipicamente e genotipicamente leveduras do gênero Candida da cavidade oral de
pacientes transplantados hepáticos.
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4 METODOLOGIA

4.1 QUESTÕES ÉTICAS

Para a realização da coleta de dados e material sugestivo de infecção fúngica, o
projeto seguiu os aspectos éticos conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde, a qual apresenta as normas de regulamentação da pesquisa científica em seres
humanos. O projeto foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Hospital São Paulo HSP (Anexo A), sob
o número do parecer 1.319.387. Após, foi preenchido o termo de autorização de local
(Anexo B), assinado pela médica Lisia Hoppe. Todos os pacientes assinaram o Termo
de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), as quais foram mantidas em
sigilo absoluto, conforme preenchimento do termo de confidencialidade dos dados
(Apêndice C).

4.2 DELINEAMENTO E AMOSTRA DO ESTUDO

O presente estudo teve uma abordagem quantitativa do tipo transversal e
probabilística. A amostra foi composta de 97 pacientes que foram submetidos ao
transplante hepático, que frequentaram a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de
Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), no período de 2017 à 2018 e que
assinaram o TCLE, no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), na cidade de Passo Fundo,
Rio Grande do Sul.
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4.2.1 Critérios de inclusão

Pacientes transplantados hepáticos que foram acompanhados no CIHDOTT, com
idade superior a 18 anos, que concordaram em participar da pesquisa, e que
apresentavam tempo pós-transplante superior a 6 meses e que assinaram o TCLE.

4.2.2 Critérios de exclusão

Como critério de exclusão foram retirados da pesquisa pacientes que não se
dispuseram a assinar o TCLE e ou que que estivessem fazendo uso de antifúngicos.

4.3 COLETA DE DADOS E PROCEDIMENTOS

Posteriormente, foi preenchida, uma ficha (apêndice B) onde foram coletados
dados sociodemográficos como nome, idade, sexo, estado civil, data de nascimento,
naturalidade, endereço, telefone, escolaridade, profissão e renda mensal, e também
dados de moradia, água utilizada para beber, contato com animais, exposição
ocupacional em fazendas, jardinagem, exposição a crianças pequenas, se reside ou
viajou a locais com micoses ou doenças parasitárias endêmicas e hábitos de
alimentação: carne crua, leite e produtos de leite não pasteurizado, e frutos do mar, os
quais, serviram como parâmetro para relaciona-los com a presença ou não da infecção
fúngica na cavidade oral.
4.3.1 Coleta Intra-oral

Durante o exame clínico regular, feito pela equipe médica do setor de transplantes,
foi realizado exame oral visual para investigar a presença de candidíase. Na totalidade
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dos pacientes, mesmo aqueles que não apresentavam candidíase oral estabelecida ao
exame oral visual, foi feita a coleta de material oral de todos os pacientes com auxílio de
swab estéril através de fricção na mucosa e semeado em placas de Petry contendo ágar
Sabouraud Dextrose, acrescido de cloanfenicol (0,05g/l).
As placas foram transportadas ao Laboratório de Microbiologia da Faculdade
Meridional – IMED e incubadas a 35ºC durante 48h para observar o crescimento das
leveduras.

4.4 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS

4.4.1 Identificação Fenotípica

Nas placas que apresentaram crescimento de microrganismos, foi realizada uma
lamina com solução clarificadora para confirmação da presença das células fúngicas,
após as leveduras foram semeadas em meio de cultura cromogênico CHROMagar®
Candida (DIFCO), meio seletivo para avaliação da espécie identificando-as através da
coloração conforme cada uma, C.Albicans apresentou-se de coloração verde C. tropicalis
azul, C. glabrata rosa, C. krusei roxo e Candida ssp bege. As amostras foram congeladas
em meio de cultura YEPD (Yeast Extract Peptone Dextrose) em freezer 20ºC por uma
semana, após transferidas para freezer -70ºC.

4.4.2 Identificação Genotípica

A identificação através de biologia molecular foi realizada Laboratório de Micologia
Molecular (LEMI) da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, conforme protocolo
utilizado no Laboratório (Colombo et al, 2011). As espécies de C. albicans e C.
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dubliniensis foram identificadas por PCR espécie específico para esses microrganismos
enquanto as demais leveduras, por sequenciamento molecular de Sanger (Sanger et al,
1977).

4.5 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados obtidos foram computados em planilha do Excel e analisados por
estatística descritiva no SPSS 20.0.
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5 RESULTADOS

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Os 97 pacientes participantes apresentaram variações de idades entre 21 e 78
anos, apresentando média estatística de 58,44 anos (dp 10,84).
Na Tabela 1 estão descritos os resultados das variáveis sociodemográficas, na
qual 86,6% foram do gênero masculino, a maioria dos participantes casados (77,3%),
residentes no estado do Rio Grande Do Sul (86,6%) e com renda individual mensal entre
R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 (36,1%).

Tabela 1 - Distribuição das variáveis sociodemográficas dos pacientes receptores de
transplante de fígado.
VARIÁVEIS

N (97)

% (100)

Feminino

13

13,4

Masculino

84

86,6

Solteiro(a)

9

9,3

Casado(a)/União Estável

75

77,3

Divorciado(a)/Separado(a)

9

9,3

Viúvo(a)

1

1,0

RS

84

86,6

SC

13

13,4

Aposentado(a)

54

55,7

Trabalha for a

39

40,2

Estudante

1

1,0

Gênero

Estado Civil

Cidade/Estado

Profissão

Renda mensal/individual
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De R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00

13

13,4

De R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00

20

20,6

De R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00

35

36,1

Acima de R$ 4.000,00

29

29,9

5.2 DADOS DO TRANSPLANTE

Dos 97 participantes que foram examinados, 42,3% apresentaram mais de 9 anos
de sobrevida após o transplante hepático e a prevalência da causa do transplante
apareceu como Hepatite C (37,1%). A maior parte dos participantes (96,9%) recebeu
imunossupressão pelo uso de ciclosporina, sendo que destes, 45,4% relataram a
ocorrência de complicações pós-cirúrgicas, em sua maioria complicações de origem
bacteriana (25,8%).

Tabela 2 - Distribuição das variáveis: tempo de transplante, causa do transplante, tipo de
imunossupressão, ocorrência de complicações e tipo de complicação.
VARIÁVEIS

N (97)

% (100)

De 6 meses a 3 anos

16

16,5

De 3 anos a 6 anos

21

21,6

De 6 anos a 9 anos

19

19,6

Mais de 9 anos

41

42,3

Hepatite C

36

37,1

Hepatite B

23

23,7

Cirrose alcóolica

19

19,6

Carcinoma hepático

6

6,2

Outras

13

13,4

Tempo de transplante

Causa do transplante

Tipo de imunossupressão
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Ciclosporina

94

96,9

Tiacrolimus

3

3,1

Sim

44

45,4

Não

53

54,6

Nenhuma

58

59,8

Infecção bacteriana

25

25,8

Obstrução do canal biliar

10

10,3

Outras infecções

4

4,1

Complicações

Tipo de complicação

5.3 VARIÁVEIS

Quando questionados a respeito de possíveis viagens ou se residiam em locais
com micoses ou doenças parasitárias endêmicas, 81 (83,5%) afirmaram que não. Em se
tratando de exposição a animais de estimação, 49 (50,5%) disseram não ter contato com
animais. A respeito da água utilizada para beber, 56 (57,7%) citaram consumir água
mineral. Além do mais, 78 indivíduos (80,4%) revelaram não possuir contato direto com
crianças pequenas. A respeito dos hábitos de alimentação (carne crua, leite e produtos
de leite não pasteurizado e frutos do mar), 54 (55,7%) afirmaram não ingerir pelo menos
um tipo de alimento mencionado. Ainda, 67 (69,1%) relataram não possuir nenhuma
alteração cutânea no pós-transplante (Tabela 3).

Tabela 3. Distribuição total dos pacientes receptores de fígado quanto a diferentes
variáveis.
VARIÁVEIS

N (97)

% (100)

Viajou para regiões com micoses ou doenças parasitárias
Sim

16

16,5

Não

81

83,5
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Exposição à animais de estimação
Sim

48

49,5

Não

49

50,5

Mineral

56

57,7

Torneira

33

34,0

Filtro

8

8,2

Sim

43

44,3

Não

54

55,7

Sim

19

19,6

Não

78

80,4

Sim

17

17,5

Não

80

82,5

Água utilizada para consumo

Hábitos de alimentação (alimentos crus)

Exposição a crianças

Exposição a jardins/fazendas

5.4 PRESENÇA, CRESCIMENTO E IDENTIFICAÇÃO FÚNGICA

Dos 97 pacientes que foram submetidos ao exame clínico visual, 8,2% deles
apresentaram cadidíase oral (Figura 1). Destes, 5,2% eram candidíases atróficas, e 3,0%
candidíases pseudomenbranosas (Figura 2).
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8,2%

91,8%

Sim

Não

Figura 1. Distribuição total dos pacientes receptores de fígado quanto à aparição de
candidíase oral presente ao exame visual.

3,0%

5,2%

Atrófica

Pseudomenbranosa
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Figura 2. Distribuição total dos pacientes receptores de fígado quanto à identificação do
tipo de candidíase presente ao exame visual.

Dos 97 pacientes investigados, 66,0% apresentaram crescimento fúngico,
conforme demonstra a Figura 3.

34%

66%

Sim

Não

Figura 3. Distribuição total dos pacientes receptores de fígado quanto ao número de
pacientes que apresentaram crescimento fúngico.

A espécie predominante identificada foi C. albicans (38,1%), seguida de 11,3% C.
glabrata, 6,2% C. dublinienses, 7,2% C. tropicallis, 1,0% Geotrichum, 1,0% S. cerevisae
e 1,0% Meyerozyma caribbica, conforme demonstra a Figura 4.
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Meyerozyma
caribbica
S. cerevisae
Geotrichum

1.00%

1.00%

1.00%

C. tropicallis

7.20%

C. dublinienses
6.20%

C. glabratta
11.30%

C. albicans
0.00%

38.10%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Figura 4. Distribuição total dos pacientes receptores de fígado quanto à identificação das
diferentes espécies encontradas na coleta.
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Figura 5. Identificação das espécies de C. albicans e C. dubliniensis por PCR espécie
específico.
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6 DISCUSSÃO

O período pós-operatório dos pacientes submetidos ao transplante hepático,
assim como a outros procedimentos cirúrgicos complexos, oferece riscos à ocorrência de
complicações infecciosas, as quais são importantes causas de morbidade e mortalidade.
Infecções fúngicas causadas por leveduras do gênero Candida, com várias espécies
reconhecidamente patogênicas, são observadas em diferentes épocas no período póstransplante (MÍMICA et al., 2009; FARMAKIOTIS; KONTOYIANNIS, 2015).
O presente estudo baseou-se em uma abordagem quantitativa descritiva,
enquanto que o estudo proposto por Peixoto et al. (2014) baseou-se em uma revisão de
literatura descritiva quantitativa. Além do mais, Pereira (2006), em seu estudo, dispôs de
uma abordagem descritiva somada a um estudo prospectivo com pacientes
transplantados de fígado. Outro estudo proposto por Souza et al. (2007), possuiu uma
abordagem de coorte retrospectiva em pacientes submetidos a transplante hepático
ortotópico.
Retomando-se à metodologia do estudo, foram avaliados 97 pacientes
transplantados de fígado, com o intuito de verificar a presença de candidíase oral e de
fungos do gênero Candida nestes indivíduos. Semelhante ao levantamento realizado por
Pereira (2006), no qual foram avaliados pelo período de um ano e um mês 81 pacientes
submetidos ao transplante hepático, a fim de verificar a incidência de processos
infecciosos, os fatores de riscos associados ao aparecimento de infecções e estabelecer
a relação destas infecções com a mortalidade dos pacientes. Equivalente ao estudo
realizado por Ribeiro et al. (2011), em que avaliaram a presença de Candida spp. em 50
pacientes submetidos ao transplante cardíaco, pelo período de dois meses. Já o estudo
realizado por Souza et al. (2007) avaliou, por um período quatro anos, 55 pacientes
submetidos ao transplante hepático, com o objetivo de caracterizar as infecções que
ocorreram no grupo.
Na presente pesquisa foram coletados dados sociodemográficos e variáveis
inerentes ao transplante, conduta semelhante à realizada no estudo desenvolvido por
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Pereira (2006). Já no estudo realizado por Teicher et al. (2015), a coleta de dados
sociodemográficos foi executada a partir dos prontuários clínicos dos pacientes.
Em relação à coleta de material biológico, a mesma foi executada com o auxílio
de swab estéril, o qual foi esfregado sobre a superfície da mucosa da cavidade oral dos
pacientes. Subsequentemente, o material foi inoculado na superfície do Ágar Sabourand
Dextrose com Cloranfenicol e as placas foram incubadas a 35 °C por período de 24 a 48
horas. Procedimento semelhante ao executado no estudo feito por Nunes (2017). No
presente estudo, foram coletadas amostras de todos os pacientes, mesmo daqueles que
não apresentavam lesão oral, para identificação da presença do fungo, muito similar ao
estudo realizado por Bandeira e Sabadin (2016).
Dos 97 colaboradores que compuseram a amostra desta pesquisa, a maioria
(86,6%) era do gênero masculino, concordando com o estudo realizado por Freire (2006),
no qual a maior parte dos pacientes também era do gênero masculino (57,0%). O mesmo
pôde ser observado no estudo proposto por Ribeiro et al. (2011), no qual 40 (80,0%) eram
homens. Além disso, no estudo realizado por Pereira (2006), os participantes homens
também predominaram, totalizando 70,4%.
Em relação à idade dos indivíduos do presente estudo, puderam-se observar
variações entre 21 e 78 anos, diferente do estudo realizado por Pereira, (2006), no qual
a diferença de idade dos pacientes ficou entre 25 e 65 anos.
Referente às diferentes causas que levaram ao transplante hepático, a presente
pesquisa demonstrou a prevalência por hepatite C (37,1%), seguida por hepatite B
(23,7%) e cirrose alcoólica (19,6%) e ainda carcinoma hepático (6,2%). Dados parecidoss
foram observados no estudo de Freire (2006), em que a hepatite C aparece como
prevalente (21%). Já no estudo realizado por Pereira (2006), a maior causa de transplante
hepático foi cirrose hepática secundária à hepatite C (75,3%). Na pesquisa de Teicher et
al. (2015), a hepatite C também aparece como principal causa do transplante hepático,
totalizando 61%.
Assim como o aprimoramento das técnicas cirúrgicas, o desenvolvimento de
fármacos imunossupressores modificou definitivamente o cenário dos transplantes de
órgãos sólidos (MILOH et al., 2017). O aspecto que mais contribui para o risco de
infecções em pacientes submetidos ao transplante de órgãos sólidos é o tipo de
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imunossupressão administrada, entretanto, ainda não foi estabelecido um equilíbrio entre
uma terapia que previna a rejeição e ainda preserve a capacidade imunológica do
organismo (RODRÍGUEZ; MADERO, 2005). Quanto ao tipo de imunossupressor
utilizado, a presente pesquisa revelou a prevalência do uso da ciclosporina (96,9%) nos
pacientes que foram submetidos ao transplante hepático. No estudo proposto por Gondin
(2009), a prevalência se deu pelo uso da droga ciclosporina em associação com outras
drogas imunossupressoras e anti-hipertensivas.
A ocorrência de infecções fúngicas em pacientes pós-transplantados hepáticos é
mais comum quando comparada aos casos de transplantes de outros órgãos sólidos
(KUBAK; HUPRIKAR, 2009). Os riscos destas infecções estão ligados à predisposição
oferecida pelo ambiente hospitalar, estado de imunossupressão e cuidados pósoperatórios para com o paciente (COUTO et al., 2001). No presente estudo analisamos
a presença de manifestações orais, entre elas a candidíase oral, em pacientes
transplantados de fígado examinados em uma mesma instituição. Os dados
apresentados na presente pesquisa apontam que 8,2% dos indivíduos apresentaram
candidíase oral, sendo cinco do tipo eritematosa (atrófica) e três pseudomembranosas.
O trabalho desenvolvido por Gondin (2009) trouxe dados parecidos, no qual foram
examinados 96 pacientes submetidos ao transplante renal, sendo que 17,7% dos
pacientes apresentaram lesões orais por Candida, e delas, 6,2% eritematosas e 3,1%
pseudomembranosas. Similar ao estudo proposto por Rezvani et al. (2014), em que
ocorreram episódios de candidíase oral em 17,1% dos pacientes examinados e 8,5%
deles foram identificados como candidíase eritematosa. Dessa forma, pôde-se observar
que a incidência de episódios infecciosos é variável entre os diversos estudos, porém,
ocorre com frequência maior em pacientes receptores de órgãos sólidos.
Com referência à identificação do fungo, foi realizada pelo método de cultivo em
CHROMagar® Candida, somado à técnica de PCR e sequenciamento molecular. Dessa
forma, foi observada a prevalência de C. albicans (38,1%), seguida de outras seis
espécies que totalizaram 27,7%. Muito semelhante ao estudo proposto por Mimica et al.
(2009), no qual a identificação se deu pelo cultivo em CHROMagar® somado à técnica
de PCR, e, ainda, a sensibilidade das amostras foi avaliada pela utilização do Etest. Os
resultados apresentados por estes autores caracterizaram 50% das amostras como C.
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albicans; 20,8%, C. tropicalis; 2,4%, C. krusei e 26,9%, outras espécies (não
determinadas). Ainda, outro estudo feito por Martinz e Pereira (2010), através do método
de identificação molecular (PCR-RFLP) em comparação aos métodos convencionais
(CHROMagar® Candida e VITEK® - bioMérieux), demonstrou a prevalência na
identificação de C. albicans (87%,0) seguidas de C. glabrata (5,0%), C. lusitaneae (4,0%),
C. krusei (2,0%) e C. tropicalis (2,0%). A pesquisa proposta por Moysés Neto et al. (1997)
avaliou a presença e localização de candidíase em 107 pacientes submetidos ao
transplante renal, que confirmou a prevalência de C. albicans em 60,7% dos casos.
Portanto a utilização de metodologias de diagnóstico que identifique as espécies
e o perfil de sensibilidade de amostras de Candida envolvidas em processos infecciosos,
são indispensáveis para a aplicação de tratamento adequado e específico, minimizando
insucessos pós-operatórios (MÍMICA et al., 2009; PEREIRA, 2010).
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7 CONCLUSÃO

A) Pacientes transplantados hepáticos e imunossuprimidos por medicação no total de
apresentaram candidíase oral (8,2%);
B) Pacientes transplantados hepáticos apresentaram colonização por leveduras do
gênero Candida na cavidade oral (66,0%).
C) A maioria das espécies de leveduras identificadas foi C. albicans.
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ANEXO B
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE LOCAL
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APÊNDICES
APENDICE A- TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO
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APÊNDICE B - FICHA PARA AVALIAÇÃO DOS PACIENTES

1. DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS:
Nome:
Idade:
Gênero:
Data de nascimento:
Estado civil:
Naturalidade:
Endereço:
Cidade:
Estado:
Telefone:
Ocupação profissional:
Renda mensal individual:
2. VARIÁVEIS:
Reside ou viajou a lugares com micoses ou doenças parasitárias endêmicas?
Sim ( ) Não ( ) Qual?
Exposição a animais de estimação?
Sim ( ) Não ( ) Quais?
Água utilizada para beber?
Exposição a crianças pequenas? Sim ( ) Não ( )
Hábitos de alimentação: carne crua, leite e produtos de leite não pasteurizado e frutos
do mar?
Quais?
Exposição ocupacional (fazendas, jardinagem, etc):
3. DADOS CLÍNICOS DO TRANSPLANTE:
Data:
Motivo:
Tempo de espera pelo órgão:
Classificação de Child-Pugh:
Classificação de MELD:
Tempo de transplante:
Tipo de transplante:
( ) ortotópico de doador cadáver eletivo
( ) ortotópico de doador cadáver de urgência
( ) transplante com doador vivo
( ) retransplante
( ) transplante duplo fígado-rim
Obs:
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Doenças de base:
Medicações:
Tipo de imunossupressão:
Profilaxia antimicrobiana:
Doenças concomitantes:
Infecções prévias:
Alterações cutâneas:
Sim ( ) Não ( )
Quais?
Médico responsável:
4. DADOS LABORATORIAIS:
Função hepática e renal:
Hemograma:
Coagulograma:
Níveis de droga imunossupressora:
5- EXAME CLÍNICO
Lesão sugestiva de infecção fúngica:
( ) superficial
( ) cutânea
Características da lesão
Material coletado:
Sintomatologia orgânica:

(

) subcutânea

(

) sistêmica
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APÊNDICE C - TERMO CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS

