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RESUMO 

Objetivou-se verificar a presença de infecções fúngicas orais em pacientes com carcinoma 

epidermóide oral e associa-las ao sexo, idade e características clínicas dos pacientes 

estudados. Foram selecionados 20 pacientes em tratamento no Hospital de Câncer de 

Pernambuco, que não usavam medicação antifúngica, necessitavam que suas lesões orais 

fossem submetidas a biópsia incisional e não haviam iniciado o tratamento antineoplásico, no 

período de maio de 2014 a abril de 2015. Anamnese e  exame clínico foram realizados. Dados 

sobre idade, sexo, endereço, local da lesão, estadiamento clínico, qualidade da higienização 

oral, tabagismo, etilismo e sintomatologia dolorosa foram coletados. Biópsias incisionais das 

lesões orais foram realizadas, obtendo-se 20 amostras teciduais segmentadas para exame 

histopatológico e micológico. Neste, as amostras foram imersas em KOH a 20% e 

encaminhadas para exame direto em microscópio óptico. Os testes estatísticos Exato de Fisher 

e o de independência da razão de verossimilhança foram utilizados. A maioria dos pacientes 

selecionados eram homens (n=15, 75%) na sexta década de vida (n=16, 80%), residentes da 

região metropolitana do Recife (n= 13, 65%), tabagistas e etilistas (n=15, 75%), e possuíam 

uma higienização oral insatisfatória (n=12, 60%). A maioria dos tumores estudados localizou-

se na língua (n=10, 50%), foram classificados num estádio avançado (n=17,55%) e 

histopatologicamente bem diferenciados (n=13,65%). Radioterapia e quimioterapia 

associadas foram os tratamentos mais recomendados (n=11, 55%). 35% das amostras (n=7) 

apresentaram estruturas fúngicas que sugeriram a presença de infecção. A associação entre 

infecções fúngicas e a idade foi significativa (p<0,05, Exato de Fisher). Não foram observadas 

associações significativas entre a presença de infecções fúngicas e as demais variáveis, como 

também, entre as variáveis estadiamento e sintomatologia. Indivíduos tabagistas e etilistas, na 

sexta década de vida e com higiene oral deficiente devem ser vistos como população 

vulnerável ao câncer de boca. Ações que visem à prevenção e o diagnóstico precoce desse 

tumor são necessárias. Em pacientes com idade a partir dos 58 anos, a presença de infecções 

fúngicas orais deve ser investigada.   

Palavras-chave: Neoplasias bucais. Carcinoma de células escamosas. Fungos. Microscopia. 

Leveduras.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

The objective was to verify the presence of oral fungal infections in patients with oral 

squamous cell carcinoma and associates them to sex, age and clinical characteristics of the 

patients. We selected 20 patients at the Pernambuco Cancer Hospital, who did not use 

antifungal medication needed their oral lesions were subjected to biopsy and had not started 

the anticancer treatment, from May 2014 to April 2015. Anamnese and clinical examination 

were performed. Data on age, sex, address, place and length of the lesion, clinical staging, 

quality of oral hygiene, smoking, alcoholism and pain symptoms were collected. Incisional 

biopsies of the oral lesions were performed, yielding 20 segmented tissue samples for 

histological and mycological. In this, the samples were immersed in 20% KOH and forwarded 

to direct examination under an optical microscope. Statistical tests Fisher Exact and the 

independence of the likelihood ratio were used. Most selected patients were men (n = 15, 

75%) in the sixth decade of life (n = 16, 80%), residents of the metropolitan area of Recife (n 

= 13, 65%), smokers and drinkers (n = 15, 75%), and had a poor oral hygiene (n = 12, 60%). 

Most of the tumors studied were located on the tongue (n = 10, 50%) were classified in an 

advanced stage (n = 17,55%) and were well differentiated histologically (N = 13.65%). 

Radiation and chemotherapy associated were the most recommended treatments (n = 11, 

55%). 35% of samples (n = 7) showed fungal structures which suggested the presence of 

infection. The association between fungal infections and age was significant (p <0.05). No 

significant associations were observed between the presence of fungal infections and other 

variables, as well as among the variables staging and symptoms. Smokers and drinkers, in the 

sixth decade of life and poor oral hygiene should be seen as vulnerable to oral cancer. Actions 

aimed at prevention and early diagnosis of this tumor are required. In patients aged from 58 

years, the presence of oral fungal infections should be investigated. 

Key words: Mouth neoplasms. Carcinoma squamous Cell. Fungi. Mycoses. Microscopy. 

Yeasts.  
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1. INTRODUÇÃO 

   O aumento da incidência do câncer é uma realidade em diversos países. Alguns 

fatores etiológicos dessa doença são ligados ao estilo de vida do indivíduo, como o 

consumo frequente de cigarros e de bebidas alcoólicas (DENISON et al., 2011; 

KADASHETTI et al., 2015). Esses hábitos nocivos são estritamente ligados à 

ocorrência do câncer de boca, que acomete sítios como os lábios e a cavidade oral 

(mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho da boca), sendo a maioria deles 

do tipo histológico carcinoma epidermóide. No Brasil, estima-se um total de 15.290 

novos casos de câncer de boca para o ano de 2015, sendo esta neoplasia reconhecida 

como a quinta com maior incidência entre os homens e a sexta entre as mulheres 

(INCA, 2014). 

  O carcinoma epidermóide oral, também conhecido como câncer de boca, caracteriza-se 

pela multiplicação desordenada de células epiteliais da mucosa oral (UCHIDA et al., 

2012). Na cavidade oral, ambiente no qual a lesão neoplásica se desenvolve, há uma 

microbiota formada por bactérias e fungos. Durante o desenvolvimento da lesão, 

alterações da resposta imunológica podem favorecer a ocorrência de infecções 

provocadas por esses microorganismos que normalmente vivem em simbiose com o 

hospedeiro (MOYES; NAGLIK, 2011). 

   Infecções orais também podem ocorrer durante o tratamento antineoplásico. A 

quimoterapia e a radioterapia, modalidades terapêuticas comumente recomendadas 

(KIRITA et al., 2012) causam modificações na mucosa oral, como as  mucosites  e a 

diminuição da produção de saliva (RODRÍGUEZ-CABALLERO et al., 2012), que 

tornam o paciente mais propenso a apresentar infecções orais, como as fúngicas 

(CHATTOPADHYAY; PATTON, 2013).  

   Infecções fúngicas orais podem trazer consequências negativas ao seu portador. 

Sintomas como sensação de queimação no local da lesão fúngica, alterações no paladar 

e gosto ruim na boca são os sintomas mais frequentemente citados. Em pacientes com 

câncer de boca ou em tratamento para o mesmo, dores na cavidade oral também são 

associadas a essas infecções, principalmente durante a ingestão de alimentos e líquidos 

http://www.cancerjournal.net/searchresult.asp?search=&author=Vidya+Kadashetti&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chattopadhyay%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23206208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chattopadhyay%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23206208
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(LALLA et al., 2010; (PREOTEASA et al., 2014)). Outro aspecto negativo ligado a 

essas infecções é a possibilidade de disseminação sistêmica (KONG et al., 2015) através 

das mucosites consequentes ao tratamento, o que poderia trazer maiores complicações, 

podendo levar o indivíduo a óbito (MENDONÇA et al., 2012). 

  Estudos anteriores verificaram uma maior quantidade de fungos em pacientes 

portadores de lesões orais em relação a indivíduos não acometidos por lesões 

(GLIGOROV et al. 2011; GALLÉ et al. 2013; HEBBAR; PAI; SUJATHA, 2013; 

ALNUAIMI et al. 2015). Infecções fúngicas causadas por leveduras foram observadas 

em tumores de carcinoma epidermóide oral (REHANI et al. 2011), sendo recomendado, 

dessa forma, o diagnóstico precoce de possíveis infecções causadas por fungos em 

pacientes portadores desses tumores.  

  Portanto, foi objetivo do presente estudo, verificar a presença de infecções fúngicas em 

tumores de carcinoma epidermóide bucal, associando-as ao sexo, a faixa etária e a 

características clínicas dos indivíduos estudados, como também, descrevê-los segundo 

as mesmas propriedades.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 FUNGOS E INFECÇÕES ORAIS 

   Os fungos fazem parte da microbiota oral, vivendo em simbiose com o hospedeiro 

(BYAKODI et al., 2011; LOPES et al., 2015). São microorganismos eucariotos, 

heterótrofos, que podem se apresentar como leveduras, como fungos filamentosos ou 

como uma combinação destes dois padrões (fungos dimórficos) (SINGH et al., 2014). 

Fazem parte do reino fungi, divido em cinco filos (quitridiomicetos, ascomicetos, 

basidiomicetos, zigomicetos e os deuteromicetos). Seus habitats são o solo, a água, os 

vegetais, os animais, os homens e os detritos em geral. De acordo com a forma que 

obtêm seus nutrientes, podem ser classificados em saprófagos, parasitas (através do 

hospedeiro) e predadores (de pequenos animais que capturam (MENDONÇA et al., 

2012).  
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    Lesões causadas por fungos são denominadas micoses (ALP et al., 2015). Na mucosa 

oral, essas lesões ocorrem quando há um desequilíbrio entre os fungos presentes na 

microflora bucal e o seu hospedeiro (MENDONÇA et al., 2012), que pode ser 

desencadeado através de fatores de risco locais e sistêmicos que aumentam a 

possibilidade de infecção.  

   Os fatores de risco para infecções orais por fungos são o uso de corticosteroides, 

desnutrição, baixa das defesas do indivíduo, tratamentos prolongados com antibióticos, 

xerostomia, tabagismo, mudanças hormonais, próteses mal adaptadas, terapias 

citotóxicas para o câncer, câncer de boca (SALERNO et al., 2011). Pacientes portadores 

de lesões orais (mucosites) consequentes aos tratamentos contra neoplasias malignas 

(LALLA et al., 2010) também possuem risco aumentado para infecções fúngicas orais.  

    Os fungos do gênero Candida sp. são os que mais facilmente são encontrados 

compondo a microflora oral, principalmente da espécie Candida albicans (LALLA et 

al., 2010; REHANI et al., 2011; ALMSTÅHL; WIKSTRÖM; FAGERBERG-MOHLIN, 

2015). Por volta de 30% a 50% das pessoas possuem o microorganismo na cavidade 

oral, sem evidência clínica de infecção (MOYES; NAGLIK, 2014; MUN et al., 2015). 

A Candida albicans pode apresentar-se de duas formas, característica conhecida como 

dimorfismo: forma de levedura, que é inócua, e forma de hifa, geralmente associada à 

invasão tecidual do hospedeiro, provocando doença (NAGLIK; TANG; MOYES, 2013; 

SINGH et. al., 2014).  

  A candidíase oral pode ser assintomática ou acompanhada por diversos sintomas. As 

micoses orais por Candida sp. mais comumente encontradas são a pseudomembranosa e 

a eritematosa. Em pacientes com candidíase pseudomembranosa, a sensação de 

queimação no local da lesão, alterações no paladar e gosto ruim na boca, são os 

sintomas mais frequentemente citados. A forma eritematosa é associada, também, à 

sensação de queimação da boca. Portanto, os sintomas de uma micose oral, como os da 

candidíase, podem ter um impacto significativo na qualidade de vida do paciente 

(PREOTEASA et al., 2014) pois podem prejudicar sua alimentação (LALLA et al., 

2010). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almst%C3%A5hl%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26058004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wikstr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26058004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fagerberg-Mohlin%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26058004
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   Os fungos induzem uma potente resposta imunológica no hospedeiro. A evidência 

clínica de infecção fúngica é dada pela interação de fatores como o estado imunológico 

do hospedeiro, o ambiente da mucosa oral e a cepa do fungo (LALLA et al., 2010), 

variando do simples envolvimento superficial da mucosa oral, até a doença disseminada 

sistemicamente que acomete pacientes imunodeprimidos (KONG ET AL. 2015), 

podendo ser fatal (ARENDRUP,2013). Nesse último caso, a infecção fúngica é 

considerada oportunista, porque esta não provocaria doença nos indivíduos sadios, mas 

apenas em pessoas imunodeficientes (MOYES; NAGLIK, 2014).   

    A instalação de micoses oportunistas no organismo se dá através da inalação de 

propágulos fúngicos, também conhecidos como órgãos de disseminação dos fungos. 

Deficiência de neutrófilos como resultado de supressão ou de dano à medula óssea 

frequentemente está associada a essas infecções. Em imunodeficientes portadores do 

HIV, pacientes em tratamento contra neoplasias, e em transplantados com rejeição ao 

órgão recebido, há uma maior probabilidade de ocorrência de infecções fúngicas 

oportunistas (MOYES; NAGLIK, 2011) devido à inibição do funcionamento da medula 

óssea e das respostas imunológicas (THANYASRISUNG et al., 2014).As infecções 

oportunistas podem ocasionar, muitas vezes, uma disseminação sistêmica do fungo 

(KONG ET AL., 2015). 

   Quando localizadas apenas na mucosa oral, as micoses podem ser facilmente tratadas 

(LALLA et al., 2010). O diagnóstico é estabelecido pelos achados clínicos, 

citopatológicos (fornecidos pelo exame micológico direto) e por identificação através 

do meio de cultura.  A diferença entre um fungo patogênico e um fungo que está apenas 

colonizando a mucosa oral ainda não é muito clara (MENDONÇA et al., 2012). A 

coleta de material da lesão para análise fúngica, em lesões na cavidade oral, pode ser 

feita de duas formas: através de esfregaços utilizando-se swabs (BYAKODI et al., 2011; 

SARKAR; RATHOD, 2014) ou a partir de uma biópsia incisional, com posterior exame 

direto por microscopia óptica  (KUMARASWAMY et al., 2012). 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thanyasrisung%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24591706
http://www.cancerjournal.net/searchresult.asp?search=&author=KL+Kumaraswamy&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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2.2 CÂNCER DE BOCA E INFECÇÕES FÚNGICAS ORAIS 

   O câncer de boca pode acometer sítios como os lábios e a cavidade oral (mucosa 

bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho da boca), sendo a maioria deles do tipo 

carcinoma epidermóide (INCA, 2014). 

  O tabagismo é um dos fatores predisponentes para o câncer de boca. O uso frequente 

do mesmo, associado ao consumo do álcool, favorece a carcinogênese (AGARWAL; 

UPADHYAY; AGARWAL, 2012). Má nutrição, dieta pobre em vitaminas (GALEONE 

et al., 2015), exposição constante dos lábios ao sol sem proteção adequada, baixo 

consumo de frutas e verduras e a presença do papilomavírus (HPV subtipos 16 e 18) 

também são associados ao câncer de boca ( FIELD; LECHNER, 2015). 

   A maior parte dos indivíduos acometidos pelo câncer de boca é do sexo masculino. 

Alguns estudos afirmam que os homens são mais suscetíveis ao câncer de boca devido 

aos hábitos deletérios que cultivam em comparação com a população feminina, como o 

tabagismo e o etilismo. Esses são fortemente ligados à etiologia do câncer de boca. 

Portanto, o fator sexo no câncer de boca estaria ligado ao uso de tabaco e álcool 

(DENISON et al. 2011, LISTL et al. 2013).  

  A descrição epidemiológica dos individuos acometidos pelo câncer de boca é 

importante para o planejamento de ações de prevenção e cuidado precoce para essa 

doença, visto  que essas são voltadas para a população mais suscetível (BYAKODI et al. 

2012). 

  A localização mais comum do tumor na cavidade oral é a língua  seguida pelo assoalho 

de boca. Pesquisas que abordaram a epidemiologia do câncer em diferentes populações, 

confirmaram essa afirmação. Olaleye et al. 2015, ao analisar  o perfil epidemiológico do 

câncer de boca na Inglaterra, observou que a língua foi o sítio mais comum e o assoalho 

de boca, o segundo mais prevalente. Situação também verificada por Sharma et al. 

2012, ao  descrever o perfil epidemiológico de pacientes em tratamento para o câncer de 

boca em hospital na Índia.  

http://www.ijdr.in/searchresult.asp?search=&author=Pankaj+Agarwal&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.ijdr.in/searchresult.asp?search=&author=Ramballabh+Upadhyay&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.ijdr.in/searchresult.asp?search=&author=Ashu+Agarwal&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galeone%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24974959
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  O tratamento para o câncer de boca consiste de ampla exérese do tumor, radioterapia e 

quimioterapia isoladas ou associadas (KIRITA et al, 2012). O tratamento é definido por 

padrões clínicos e histopatológicos do tumor. A sobrevida esperada tembém pode ser 

estimada pelos mesmos padrões. As taxas de sobrevida são diferentes quando a doença 

está restrita ao órgão de origem ou quando ela se estende a outros órgãos. Dessa forma, 

é necessário que os tumores sejam classificados em estádios. Estes se referem ao grau 

de disseminação da doença. Quanto maior o estádio, mais avançada a doença, e 

consequentemente, menor a sobrevida (INCA, 2015). 

  O sistema de estadiamento mais utilizado é o preconizado pela União Internacional 

Contra o Câncer (UICC), denominado Sistema TNM de Classificação dos Tumores 

Malignos. Este sistema baseia-se na extensão anatômica da doença, levando em conta as 

características do tumor primário (T), as características dos linfonodos das cadeias de 

drenagem linfática do órgão em que o tumor se localiza (N), e a presença ou ausência de 

metástases à distância (M). Estes parâmetros recebem graduações, geralmente de T0 a 

T4, de N0 a N3 e de M0 a M1, respectivamente (INCA, 2015). 

  O câncer de boca é caracterizado pela  multiplicação desordenada de células 

epiteliais da mucosa oral (UCHIDA et al. 2012). Durante o seu desenvolvimento, 

alterações da resposta imunológica sofridas pelos portadores desse tumor podem 

favorecer a ocorrência de infecções provocadas por microorganismos que normalmente 

atuam como comensais na mucosa oral, como os fungos (MOYES; NAGLIK, 2011). 

   Infecções fúngicas orais são comumente encontradas, pois indivíduos acometidos por 

câncer de boca apresentam, muitas vezes, algum dos fatores elencados como 

predisponentes para o surgimento de micoses orais, como o tabagismo 

(CHATTOPADHYAY; PATTON, 2013), visto que o aumento de queratinização do 

epitélio em pacientes fumantes parece facilitar a aderência de fungos à lesão (REHANI 

et al., 2011). O câncer de boca em si, já é considerado um fator de risco para infecções 

fúngicas. Provavelmente, devido às alterações no sistema imune ocasionadas pelo 

desenvolvimento do tumor (GERMAIN; GNJATIC; DIEU-NOSJEAN, 2015).  

    Em indivíduos com tumores de boca, as formas clínicas intraorais mais comuns de 

candidíase são causadas pela Candida albicans mais comumente dos tipos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chattopadhyay%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23206208
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chattopadhyay%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23206208
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pseudomembranosa e eritematosa. A primeira é caracterizada pela presença de placas 

esbranquiçadas que podem ser removidas por raspagem. No caso da segunda, podemos 

encontrar áreas inflamadas e avermelhadas na mucosa oral, muitas vezes sob uma 

dentadura (LALLA et al., 2010). Ambas podem causar ardência bucal, coceira, 

sensação de gosto ruim e queimação na boca (ALT-EPPING et al., 2012), sintomas que 

podem dificultar a alimentação dos pacientes acometidos por essas micoses.  

  Pacientes oncológicos precisam manter um bom estado nutricional para alcançarem o 

sucesso no tratamento contra o tumor. Indivíduos com câncer de cabeça e pescoço têm 

um maior de risco de desnutrição (KALAVREZOS et al. 2014).  Dessa forma, as 

micoses orais podem afetar os resultados sistêmicos da terapia contra o câncer (LALLA 

et al., 2010). 

  Outras espécies de Candida foram encontradas em pacientes em tratamento para o 

câncer tais como Candida glabrata  e Candida tropicalis (SHRESTHA et al., 2014).  

Essa última está associada um maior risco de infecção sistêmica, principalmente em 

pacientes neutropênicos, por isso, a caracterização das diferentes espécies de Candida 

presentes na mucosa oral de pacientes com câncer, torna-se um direcionador para 

abordagem terapêutica antifúngica (LALLA et al., 2010 ; GALLÉ et al., 2013).  

   O tratamento precoce das mesmas é essencial em pacientes com câncer ( LALLA et 

al., 2010; GALLÉ et al., 2013), visto que a disseminação sistemática da infecção pode 

acontecer (BYAKODI et al., 2011) através de lesões consequentes aos tratamentos 

radioterápico e quimioterápico, denominadas mucosites (PANGHAL et al., 2012).  A 

incidência e a intensidade dessas lesões estão associadas, também, a infecções por 

microorganismos componentes da microflora oral incluindo os fungos (AGARWAL; 

UPADHYAY; AGARWAL, 2012; KUMARASWAMY et al., 2012; MENDONÇA et 

al., 2012). 

  Agarwal at al. 2012 verificaram que pacientes com tumores orais são freqüentemente 

colonizados por fungos do gênero Candida sp. Maiores taxas de infecção clínica 

ocasionadas por esses fungos são diagnosticadas em pacientes com câncer de boca. 

Concordando com as observações de Agarwal et al. 2012, Kumaraswamy et al. 2012 e 

Mendonça et al. 2012 verificaram que as infecções fúngicas por Candida sp. são as 

http://www.ijdr.in/searchresult.asp?search=&author=Pankaj+Agarwal&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.ijdr.in/searchresult.asp?search=&author=Ramballabh+Upadhyay&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.ijdr.in/searchresult.asp?search=&author=Ashu+Agarwal&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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mais prevalentes em tumores orais. Mendonça et al. observaram, também, uma maior 

severidade das mucosites induzidas pela quimioterapia em pacientes portadores de 

infecções fúngicas orais.  

  As mucosites em estágios clínicos mais avançados são caracterizadas por dores a 

mastigação e a deglutição. A essas lesões são associadas, também, dificuldades para a 

realização de higienização oral periódica (KUMARASWAMY et al., 2012), fato que 

facilita a colonização de fungos patogênicos em áreas próximas às lesões (LALLA et 

al., 2010 ; PANGHAL et al., 2012). 

  Em pacientes imunossuprimidos, em tratamento para o câncer, é recomendado o uso 

de agentes antifúngicos tópicos como profilaxia para possíveis micoses orais, no intuito 

de prevenir uma disseminação sistêmica. A medicação de escolha é a nistatina, em 

forma de solução oral. Caso haja uma disseminação sistêmica, ocasionando uma 

infecção fúngica persistente, recomenda-se o uso de fluconazol por via parenteral  e de 

anfotericina B em casos refratários à primeira droga (LALLA et al., 2010).  

  Estudos dissertaram sobre os microorganismos presentes na mucosa oral em pacientes 

com câncer de boca (PANGHAL et al., 2012; GALLÉ et al., 2013; ALNUAIMI et al., 

2015). Panghal et al. 2012 analisaram isolados da cavidade oral, obtidos através de 

swab, de pacientes em tratamento radioterápico para o carcinoma epidermóide. 

Infecções fúngicas foram verificadas nesses pacientes. Gallé et al. 2013 coletaram 

amostras de pacientes com carcinoma epidermóide que ainda não inciaram o 

tratamento, utilizando swabs e através de biópsia. Os autores verificaram colonização 

por Candida sp.nos tumores orais. Associação significativa entre colonização por 

Candida sp e câncer de boca foi observada por Alnuaimi et al. 2015 através de estudo 

molecular de amostras de enxágue bucal obtidas de pacientes com câncer de boca.  

  Pacientes em tratamento para o câncer de boca, com neutropenia, portadores de 

mucosites têm um risco aumentado para infecção sistêmica causada por fungos. Esta 

infecção pode levá-los a óbito (DING et al., 2015). Outro aspecto da infecção fúngica 

em pacientes com câncer de boca seria o impacto negativo dessa infecção na qualidade 

de vida desses indivíduos, devido à dores, dificuldades na alimentação e 

comprometimento do seu estado geral de saúde (PANGHAL et al., 2012). 
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   Portanto, o diagnóstico das infecções fúngicas orais em pacientes portadores de 

câncer de boca antes da instituição do tratamento para o tumor reveste-se de grande 

importância.  

3. OBJETIVOS 

Objetivo geral: verificar a presença de infecções fúngicas em tumores tipo carcinoma 

epidermóide da cavidade bucal, descrevendo características demográficas, clínicas e de 

hábitos de vida dos pacientes portadores desses tumores.  

Objetivos específicos: verificar a associação entre infecções fúngicas às seguintes 

variáveis: sexo, idade, uso de tabaco, uso de álcool, qualidade da higienização oral, 

relato de sintomatologia dolorosa, localização e estadiamento do tumor. 

4. JUSTIFICATIVA 

  Pacientes com câncer de boca sofrem alterações em sua resposta imunológica que 

podem favorecer a ocorrência de infecções fúngicas. A essas infecções, estão associados 

sintomas desagradáveis para o seu portador. Durante o tratamento antineoplásico, 

infecções fúngicas podem exarcebar o quadro inflamatório de lesões orais consequentes 

à radioterapia e a quimioterapia (mucosites), trazendo ao paciente maiores dificuldades 

para ingerir bebidas e alimentos, impactando negativamente o seu estado de saúde geral. 

Os fungos causadores de infecções podem, também, disseminar-se, causando uma 

infecção sistêmica ao paciente em tratamento para o câncer de boca. Dessa forma, 

devido aos danos graves que as infecções fúngicas orais podem trazer aos pacientes com 

câncer de boca, o diagnóstico precoce dessas infecções reveste-se de grande 

importância.  
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 RESUMO 

Objetivos: verificar a presença de infecções fúngicas em tumores de carcinoma 

epidermóide oral e associa-las ao sexo, idade e características clínicas dos pacientes 

estudados. Métodos e resultados: vinte indivíduos em tratamento no Hospital de Câncer 

de Pernambuco foram submetidos à anamnese, exame clínico e biópsias incisionais dos 

tumores, obtendo-se amostras teciduais segmentadas para exames histopatológico e 

micológico direto. Os testes estatísticos Exato de Fisher e o de independência da razão 

de Verossimilhança foram utilizados. A maioria foi composta de homens na sexta 

década de vida, residentes da região metropolitana do Recife, tabagistas e etilistas com 

higienização oral insatisfatória. Os tumores localizaram-se predominantemente na 

língua, foram classificados num estádio avançado e eram bem diferenciados. 

Radioterapia e quimioterapia associadas foram os tratamentos pós-cirúrgicos mais 

recomendados. Em sete das amostras (35%) foi verificada  infecção fúngica. Associação 

significativa foi observada entre as infecções fúngicas e a idade (p<0,05, Exato de 

Fisher). Conclusões: indivíduos tabagistas e etilistas, na sexta década de vida e com 

higiene oral deficiente devem ser vistos como população vulnerável ao câncer de boca. 

Ações que visem à prevenção e o diagnóstico precoce desse tumor são necessárias. Em 

pacientes com idade a partir dos 58 anos, a presença de infecções fúngicas orais deve 

ser investigada.   

 

Palavras-chave: Neoplasias bucais; Carcinoma de células escamosas; Fungos; 

Microscopia; Leveduras.  

        

 



26 
 

 ABSTRACT 

Objectives: To verify the presence of fungal infections in tumors of oral squamous cell 

carcinoma and associate them to gender, age and clinical characteristics of the patients 

studied. Methods and Results: Twenty patients being treated in Pernambuco Cancer 

Hospital underwent medical history, clinical examination and incisional biopsies of 

tumors, resulting in targeted tissue samples for histopathological and mycological direct 

examinations. Statistical tests Fisher Exact and the independence of the likelihood ratio 

were used. The majority consisted of men in the sixth decade of life, residents of the 

metropolitan area of Recife, smokers and drinkers with poor oral hygiene. Tumors were 

located predominantly in the language, were classified at an advanced stage and were 

well differentiated. Radiotherapy and chemotherapy were associated with the most 

recommended post-surgical treatments. In seven samples (35%) was verified fungal 

infection. A significant association was observed between fungal infections and age (P 

<0.05). Conclusions: smokers and drinkers, in the sixth decade of life and poor oral 

hygiene should be seen as vulnerable to oral cancer. Actions aimed at prevention and 

early diagnosis of this tumor are required. In patients aged from 58 years, the presence 

of oral fungal infections should be investigated. 

 

Keywords: Mouth neoplasms; Carcinoma squamous cell; Fungi; Mycoses; Microscopy; 

Yeasts.  
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 INTRODUÇÃO 

   O câncer de boca, tumor cujo tipo histopatológico predominante é o carcinoma 

epidermóide, é reconhecido como a sexta neoplasia mais prevalente no Brasil (Inca, 

2014). Os indivíduos mais acometidos por esse tumor são do sexo masculino, com idade 

entre os 50 e os 60 anos (Sharma et al. 2012). Atribui-se esse fato a maior exposição 

dessa população a fatores de risco ligados à doença, como o tabagismo (Kadashetti et al. 

2015) e o etilismo (Denison et al. 2011). Indivíduos com uma higiene oral deficiente 

também estão entre os mais acometidos (Oji e Chukwuneke, 2012).  

  A multiplicação desordenada de células epiteliais da mucosa oral caracteriza o câncer 

de boca (Uchida et al. 2012). Durante o seu desenvolvimento, alterações da resposta 

imunológica sofridas pelos portadores desse tumor podem favorecer a ocorrência de 

infecções provocadas por microorganismos que normalmente atuam como comensais na 

mucosa oral, como os fungos (Moyes, Naglik, 2011). 

    A pesquisa por infecções fúngicas em tumores de câncer de boca é feita através de 

exame clínico da mucosa oral e coleta de material biológico das lesões (Gligorov et al. 

2011; Hebbar, Pai, Sujatha 2013). Sintomas como a sensação de queimação no local da 

lesão, alterações no paladar e gosto ruim na boca, são frequentemente associados a 

essas infecções (Preoteasa et al. 2014).  

   Durante o tratamento antineoplásico, as infecções fúngicas podem trazer 

consequências negativas (Mendonça et al., 2012). À quimioterapia e à radioterapia, os 

tratamentos mais recomendados para o câncer (Kirita et al. 2012), são associados 

diversos efeitos colaterais, entre eles a mucosite. Essas lesões, caso infectadas por 

fungos, podem provocar uma exacerbação do seu quadro inflamatório característico, 

http://www.cancerjournal.net/searchresult.asp?search=&author=vidya+kadashetti&journal=y&but_search=search&entries=10&pg=1&s=0
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levando o paciente a apresentar dificuldades para ingerir bebidas e alimentos 

(Handschel et al. 2013; Gussgard et al. 2015), situação que pode afetar negativamente o 

seu estado de saúde geral.  

   Associações entre fungos e carcinoma epidermóide oral foram relatadas anteriormente 

(Rehani et al. 2011, Hebbar, Pai, Sujatha 2013, Gallé et al. 2013). Rehani et al. 2011 

diagnosticaram infecções fúngicas em tumores orais. Gallé et al. 2013 observaram 

prevalência  de 30% de colonização fúngica em tumores malignos da cavidade oral.  

    Estudos que abordem a ocorrência de infecções fúngicas orais em indivíduos com 

câncer de boca antes do tratamento antineoplásico são escassos no Brasil. O diagnóstico 

precoce dessas infecções reveste-se de grande importância, visto que a doença fúngica 

pode disseminar-se, trazendo danos mais graves para o seu portador (Kong et al. 2015). 

O tratamento precoce dessas infecções causa um impacto positivo na qualidade de vida 

do paciente (Panghal et al. 2012). 

    Diante do exposto, objetivou-se avaliar a presença de infecções fúngicas em tumores 

de câncer de boca, associando-as ao sexo, idade, características clínicas e de hábitos dos 

indivíduos estudados, como também, descrevê-los segundo as mesmas propriedades. 

  MATERIAL E MÉTODOS 

  O presente estudo obteve parecer favorável do comitê de ética em pesquisa do hospital 

de câncer de Pernambuco (HCP-PE), com o seguinte número de protocolo: 300.104, 

CAE: 04293312.3.0000.5205. 

  Tratou-se de um estudo tipo série de casos, realizado no ambulatório de cabeça e 

pescoço do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP-PE), onde foram executadas as 

coletas de material biológico, no período de maio de 2014 a abril de 2015. Após a 
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coleta, o material era encaminhado para análise histopatológica no Departamento de 

Patologia do HCP-PE e para análise micológica no Laboratório de Micologia Médica do 

Departamento de Micologia do Centro de Ciências Biológicas (CCB) da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE).  

  Do total de 800 pacientes em tratamento no ambulatório de cabeça e pescoço do HCP-

PE durante o período de realização do estudo, 20 pacientes portadores de tumores orais, 

com diagnóstico sugestivo de carcinoma epidermóide foram selecionados através de 

método não probabilístico. Para a inclusão no estudo, a obediência aos seguintes 

critérios foi necessária: possuir idade igual ou maior de 18 anos, não estar fazendo uso 

de medicamento antibiótico ou antifúngico, ter condições clínicas que propiciavam a 

realização de procedimento cirúrgico (biópsia incisional) em ambiente ambulatorial, não 

ter iniciado nenhum tratamento antineoplásico. Os seguintes critérios de exclusão foram 

adotados: uso de imunossupressores (corticóides sistêmicos), uso de antibióticos ou 

antifúngicos, deficiência física ou cognitiva significativa, hipossalivação.  

Os indivíduos selecionados passaram por anamnese e exame clínico, onde dados sobre 

idade, sexo, endereço, local, estadiamento clínico (segundo sistema TNM), qualidade da 

higienização oral, uso de tabaco, uso de álcool e presença de dor associada ao tumor 

foram coletados, através de entrevista realizada com os pacientes pela pesquisadora, e 

armazenados em formulário específico. Na avaliação do tabagismo e/ou etilismo foi 

analisado o tempo de consumo, em anos, a frequência e a quantidade diária de tabaco e 

álcool consumidos. Foram considerados etilistas os pacientes que afirmaram ingerir 

bebidas alcoólicas diariamente. Em relação a variável qualidade da higienização oral, os 

participantes da pesquisa foram classificados como possuindo higienização oral 

insatisfatória ou satisfatória. Os parâmetros utilizados para essa classificação foram os 

seguintes: presença de cáries ou doença periodontal ou placa bacteriana visível ao 
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exame clínico da cavidade oral. Os pacientes que apresentaram qualquer uma dessas 

afecções foram classificados como detentores de higienização oral insatisfatória. Os 

pacientes que não apresentaram nenhuma dessas afecções ao exame clínico foram 

classificados como possuindo uma higienização oral satisfatória. Após essa etapa, 

biópsias incisionais das lesões orais foram realizadas por profissional do serviço, 

médico cirurgião de cabeça e pescoço, seguindo o protocolo recomendado pelo 

ambulatório de cabeça e pescoço do HCP-PE. Uma fração do material coletado foi 

armazenada em frasco contendo formol, identificado com etiqueta contendo o nome do 

paciente, número do prontuário, número de identificação do paciente no estudo (número 

cardinal de arábico) e data da coleta e foi encaminhada para exame histopatológico, 

sendo esta fração processada e corada em hematoxilina e eosina. Outra fração foi 

armazenada em frasco estéril contendo água destilada esterilizada adicionada de 

50mg/L de cloranfenicol, identificado com etiqueta contendo o nome do paciente, 

número do prontuário, e data da coleta e foi encaminhada para exame micológico no 

Laboratório de Micologia Médica do Departamento de Micologia do CCB da UFPE. 

Neste, a fração tumoral coletada foi dividida em fragmentos menores, imersa em 

solução de hidróxido de potássio (KOH) a 20% e montada em lâmina histológica. Após 

40 minutos, as lâminas foram encaminhadas para exame direto em microscópio de luz 

sendo a análise realizada por três diferentes micologistas, utilizando-se aumento de 40 

X. A diferenciação entre colonização e infecção fúngica foi dada pela quantidade de 

estruturas fúngicas visualizadas através de exame direto. Presença de abundantes células 

de leveduras e de hifas septadas caracterizaram as infecções fúngicas. Os resultados 

obtidos através de exame direto foram registrados em formulário específico. 

  Os dados obtidos após a análise clínica e laboratorial foram submetidos a estudo 

estatístico. Os dados qualitativos foram representados em termos percentuais e os dados 
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da variável quantitativa idade foi descrita por meio de média e desvio-padrão. Para as 

análises bivariadas em tabelas 2x2 foi utilizado o Teste Exato de Fisher e para as tabelas 

acima de 2x2 foi aplicado o teste de independência da razão de Verossimilhança. Foi 

estimada a OR (razão de chances), com seu intervalo de 95% para as tabelas 2x2. Os 

dados foram armazenados no Excel e analisados com o SPSS 20.0. O nível de confiança 

adotado foi de 95%.  

 

RESULTADOS  

   Dos 20 pacientes selecionados para participar do estudo, observou-se que a maioria 

pertencia ao sexo masculino (75%, n=15), estava na sexta década de vida (40%, n=8) e 

era residente da região metropolitana do Recife (65%, n=13). A média de idade dos 

casos foi de 59,3 ± 16,4 anos, variando de 21 a 87 anos. Idade acima de 40 anos foi 

apresentada por 90% (n=18) dos casos.  

    Em relação ao tabagismo e etilismo, 75% (n=15)  dos pacientes afirmaram  consumir, 

frequentemente, cigarros e bebidas alcoólicas, sendo todos do sexo masculino. Uso de 

tabaco não associado ao álcool era realizado por 10% (n =2) dos pacientes estudados, 

enquanto 15% (n=3) da amostra do estudo afirmou não fazer uso nem de tabaco nem de 

álcool.  

    Em relação à localização dos tumores na cavidade oral, a língua sobressaiu-se como 

o sítio mais comum, com 50% dos casos (n=10). Os demais tumores (n=10) 

distribuíram-se em localizações como assoalho de boca (n=3), rebordo alveolar (n=3), 

mucosa jugal  (n=2), lábio (n=1) e palato (n=1). 
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     Sintomatologia dolorosa associada aos tumores orais foi relatada por cinco 

indivíduos (25%). A maioria dos pacientes (60%,n=12) teve a qualidade de sua higiene 

oral definida como insatisfatória após o exame clínico.  

  Em relação ao estadiamento (classificação pelo sistema TNM) das lesões, a maioria 

dos pacientes (85%, n=17) apresentava seus tumores em estádios avançados (estádios 

III e IV). Os demais pacientes (15%, n=3) tiveram seus tumores classificados em 

estádios iniciais (estádios I e II).  

  Das 20 amostras teciduais obtidas dos pacientes, sete exibiram (35%), ao exame 

direto, estruturas fúngicas. Vários filamentos septados hialinos e várias células de 

leveduras foram visualizados (Figura 01).  

 

 

Figura 01. A,B: Células de leveduras globosas hialinas e micélio hialino septado em    

fragmento de tecido neoplásico da mucosa oral observados ao exame direto clarificados 

com KOH a 20 % (40 X).  Fonte: arquivo pessoal.  

 

  Histopatologicamente, 13 indivíduos tiveram suas lesões classificadas como bem 

diferenciadas (65%). Todos os pacientes estudados foram submetidos à ampla excisão 

cirúrgica do tumor. Radioterapia e quimioterapia adjuvante foram as modalidades de 

A B 
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tratamento antineoplásico mais recomendadas aos pacientes (55%, n=11). Tratamento 

radioterápico foi recomendado a oito pacientes (40%) e apenas um (5%) não necessitou 

de tratamentos antineoplásicos pós-cirurgia.  

    Associação estatisticamente significativa foi observada entre a presença de infecções 

fúngicas e a variável faixa etária (p<0,05). Todos os indivíduos com infecção tinham 58 

anos de idade ou mais, conforme apresentado na tabela 02. Não foi observada 

associação estatisticamente significativa entre a presença de infecções fúngicas e as 

variáveis sexo (p= 0,594), hábitos (p=0,900), relato de dor (p=0,370) e higiene oral 

(0,392) (Tabela 01). 

Tabela 01 – Presença de infecções fúngicas segundo as variáveis sexo, faixa etária, 

hábitos, relato de dor e higiene oral dos pacientes em tratamento para o câncer de boca 

no Hospital de Câncer de Pernambuco no período de maio de 2014 a abril de 2015. 

VARIÁVEIS 

INFECÇÕES FÚNGICAS 
Total 

p-valor             Sim                 Não 

      n             %       n       %           n           % 

SEXO 

       Masculino 5 71,4 10 76,9 15 75 0,5941 

Feminino 2 28,6 3 23,1 5 25,0 

 FAIXA ETÁRIA 

       Menos de 58 anos - - 8 61,5 8 40,0 0,010
1 

De 58 anos acima 7 100,0 5 38,5 12 60,0 

 HÁBITOS 

       Uso do Cigarro 1 14,3 1 7,7 2 10,0 0,9002 

Consumo de Cigarro e 

Álcool 5 71,4 10 76,9 15 75,0 

 Não consome nenhum dos 
dois 1 14,3 2 15,4 3 15,0 

 RELATO DE DOR 

       Sim 4 57,1 5 38,5 9 45,0 0,3701 

Não 3 42,9 8 61,5 11 55,0 

 HIGIENE ORAL 
       Insatisfatória 5 71,4 7 53,8 12 60,0 0,3921 

Satisfatória 2 28,6 6 46,2 8 40,0 
 

   TOTAL 7 100,0 13 100,0 

 

   20                                            100,0   
1-Teste Exato de Fisher ; 2-Teste da Razão de verossimilhança;OR (Razão de Chances); IC95 (Intervalo de 

confiança de 95%) 
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  De acordo com a tabela 02, as variáveis estadiamento, localização e grau 

histopatológico do tumor não apresentaram associação estatisticamente significativa 

com a presença de infecções fúngicas. 

Tabela 02 - Presença de infecções fúngicas segundo as variáveis estadiamento, local e 

grau histopatológico dos tumores orais dos pacientes em tratamento para o câncer de 

boca no Hospital de Câncer de Pernambuco no período de maio de 2014 a abril de 2015. 

VARIÁVEIS 

INFECÇÕES 

FÚNGICAS Total p-

valor
1
        Sim                   Não 

        n     %            n      %         n     % 

ESTADIAMENTO 

       I e II 1 33,3 2 66,7 3 100,0 0,730 

III e IV 6 35,3 11 64,7 17 100,0 
 LOCAL 

       Língua 4 40,0 6 60,0 10 100,0 0,500 

Outros 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

 GRAU HISTOPATOLÓGICO        

Bem diferenciado 5 38,5 8 61,5 13 100,0 0,526 

Demais 2 28,6 5 71,4 7 100,0  
1-Teste Exato de Fisher 

 

   Ao analisar as variáveis estadiamento e sintomatologia dolorosa relatada pelos 

pacientes, não foi observada associação estatisticamente significativa entre as mesmas, 

segundo dados da tabela 03.  

Tabela 03 – Análise estatística entre as variáveis sintomatologia e estadiamento dos 

tumores orais dos pacientes em tratamento para o câncer de boca no Hospital de Câncer 

de Pernambuco no período de maio de 2014 a abril de 2015. 

ESTADIAMENTO  

SINTOMATOLOGIA 
Total p-

valor
1
 

  Inicial               Avançado 

     n      %           n         %        n         % 

I e II 1 33,3 2 66,7 3 100,0 0,579 

III e IV 8 47,1 9 52,9  17 100,0 

 1-Teste Exato de Fisher 
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DISCUSSÃO 

    No presente estudo, houve maior prevalência para o sexo masculino, na faixa etária 

dos 50 anos (sexta década de vida). Esse quadro está de acordo com achados anteriores 

de estudos realizados na área da oncologia oral: a maior prevalência dos tumores de 

boca é observada nos homens  (Denison et al. 2011, Listl et al. 2013), visto que estes 

possuem, mais comumente, hábitos de vida que favorecem o câncer ao serem 

comparados com a população feminina na mesma faixa etária  (Chen et al. 2012). 

Ademais, idade acima de 40 anos é um fator de risco reconhecido para o câncer de boca 

(Sharma et al. 2012). 

    Outro dado do presente estudo em concordância com a literatura, referiu-se a 

associação do tabagismo e etilismo ao câncer de boca. No presente estudo, a maior parte 

dos indivíduos fazia uso de tabaco e álcool, corroborando com os resultados de 

Kadashetti et al. 2015 que ao analisar pacientes diagnosticados com lesões pré-malignas 

e câncer de boca e compará-los com controles saudáveis, observou que os hábitos de 

fumar tabaco e beber álcool influenciam no desenvolvimento dos tumores. Os autores 

observaram, também, que entre os tabagistas e etilistas, a maioria pertencia ao sexo 

masculino. Situação também verificada em nosso estudo, onde todos os pacientes que 

declararam fazer uso de tabaco e álcool eram homens.  

   De acordo com os dados coletados, foi observado que a maior parte dos tumores orais 

foi localizada na língua, seguida pelo assoalho de boca, concordando com os estudos de 

Anis e Gaballah, 2013 e Chang et al. 2013, que observaram que o carcinoma 

epidermóide de boca tem como localizações mais comuns os referidos sítios, em 

populações dos Emirados Árabes e de Taiwan, respectivamente.   

http://www.cancerjournal.net/searchresult.asp?search=&author=vidya+kadashetti&journal=y&but_search=search&entries=10&pg=1&s=0
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   Apenas cinco pacientes queixaram-se de dores para se alimentar, falar e deglutir. Da 

mesma forma, Oliveira et al. 2015 verificaram que apenas 4% dos pacientes com câncer 

de boca em tratamento no Uruguai relataram dor no momento do diagnóstico do tumor. 

Deve-se considerar a localização e o comprimento do tumor na cavidade oral. Tumores 

de maior dimensão, localizados em sítios submetidos ao atrito durante a alimentação, 

costumam trazer malefícios ao paciente nesse sentido (Chen, 2011).  

    Em relação à qualidade da higienização oral observada durante o exame clínico na 

primeira consulta dos pacientes no ambulatório de cabeça e pescoço, foi observado que 

13 dos 21 analisados, apresentaram uma higienização oral insatisfatória. A avaliação 

odontológica desses pacientes é essencial, visto que infecções de origem oral podem 

desenvolver-se sistematicamente, podendo comprometer a terapia antineoplásica a ser 

instituída e trazer risco a vida. Esse fato reforça a importância da presença do cirurgião-

dentista nas equipes de cuidado ao paciente com câncer (Wilberg et al. 2012).  

   A maioria dos pacientes estudados tiveram seus tumores classificados 

histopatologicamente como bem diferenciados e, segundo o sistema TNM, como 

portadores de tumores em estádio avançado. Nosso resultados corroboram com os 

achados de Oliveira et al. 2015, que observaram estádios avançados em tumores de 

câncer de boca no Uruguai. Diagnósticos mais sombrios são associados a tumores orais 

classificados nesses estádios. A definição do tratamento é baseada em dados clínicos e 

histopatológicos (Inca, 2015). Por isso, devido à gravidade da maior parte dos casos, 

radioterapia e quimioterapia adjuvante foram os tratamentos pós-cirúrgicos mais 

recomendados.         

    Infecção fúngica foi observada em 35% das amostras teciduais obtidas através de 

biópsia de tumores de boca. Leveduras são os fungos mais comumente encontrados na 
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cavidade oral (Krom, Kidway, Ten Cate 2014). Sete das amostras do presente estudo 

(35%) apresentaram estruturas típicas das mesmas ao exame direto. Infecções por 

leveduras em lesões orais são bastante comuns (Krzysciak 2011, Olczak-Kowalczyk et 

al. 2012).   

    Associações entre leveduras e lesões orais foram relatadas anteriormente (Rehani et 

al. 2011, Hebbar, Pai, Sujatha 2013, Gallé et al. 2013). No estudo de Rehani et al. 2011, 

infecções fúngicas foram verificadas em leucoplasias e em tumores orais. Hebbar, Pai e 

Sujatha 2013 observaram que lesões displásicas colonizadas por fungos apresentaram 

maior severidade em relação a lesões displásicas não colonizadas. Gallé et al. 2013 

observaram prevalência  de 32% de colonização por leveduras em lesões orais 

potencialmente malignizáveis e  de 30% de colonização em tumores orais.  

      No presente estudo, verificou-se associação significativa entre a presença de 

infecções fúngicas e a faixa etária. Foi observado que o total dos casos encontrava-se 

entre pacientes com idade a partir dos 58 anos de idade. Li et al. 2012 verificaram 

quantidade expressiva de fungos na cavidade bucal de indivíduos mais velhos 

institucionalizados, sendo as leveduras a maioria dos fungos encontrados. Em nosso 

estudo, leveduras foram as causadoras das  infecções observadas. Visto isso, nossos 

resultados sugerem que pacientes com câncer de boca e com idade a partir dos 58 anos 

necessitam de acompanhamento visando à prevenção e tratamento de possíveis doenças 

fúngicas, especialmente aquelas causadas por leveduras. 

  O tabagismo predispõe a aderência de fungos na cavidade oral (Rehani et al. 2011). 

Embora a maioria dos pacientes estudados tenham apresentado esse hábito, juntamente 

com o etilismo, não foi verificada associação significativa entre o tabagismo e o 

etilismo e infecções fúngicas. Alnuaimi et al. 2015 e Mun et al. 2015, contrariando 
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nossos resultados, observaram associação estatisticamente significativa entre os hábitos 

do paciente e a prevalência de Candida sp. na mucosa oral de pacientes com câncer de 

boca.  

   Sintomatologia dolorosa pode ser relatada por indivíduos portadores de infecções 

fúngicas (Alt-Epping et al. 2012). Porém, Mun et al. 2015 concluíram em seu estudo 

que pacientes com grande colonização por Candida sp. podem ser assintomáticos, 

corroborando com os nossos resultados.  

  Higiene oral deficiente predispõe a infecções orais, visto que a remoção deficiente da 

placa dentária proporciona o acúmulo de microoganismos na cavidade oral (Sun et al. 

2015).  No presente estudo, porém, não verificamos associação entre as infecções 

fúngicas e a higiene oral. Diferentemente dos resultados encontrados por Sun et al. 

2015, que ao coletarem amostras de pacientes com câncer no Hospital de Pequim, na 

China, concluíram que a higiene oral deficiente favorece a prevalência de Candida sp. 

na cavidade oral dos pacientes.  

  Pacientes portadores de tumores classificados em estádio avançado apresentam 

predisposição a infecções (Lee et al. 2012). Seria esperado, portanto, que houvesse 

associação entre o estadiamento e as infecções fúngicas. Essa situação, porém, não foi 

observada em nosso estudo. 

     Ao analisar as variáveis estadiamento e sintomatologia dolorosa relatada pelos 

pacientes, não foi observada associação estatisticamente significativa entre as mesmas. 

O estadiamento é considerado um fator prognóstico, visto que é baseado em parâmetros 

clínicos do tumor (Yang et al. 2015). Sato et al. 2011 observaram que pacientes com 

câncer de boca e dor espontânea possuíam um prognóstico mais sombrio e que a dor 
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poderia ser considerada um preditor independente da taxa de sobrevida, resultado 

também observado no estudo de Reyes-Gibby et al. 2014.  

   Dessa forma, seria esperado que pacientes com um pior prognóstico, ou seja, aqueles 

classificados com um estadiamento mais avançado, relatassem dor associada ao tumor 

(Reyes-Gibby et al. 2014). Situação não observada no presente estudo, embora a 

maioria dos pacientes tivessem seus tumores classificados num estádio avançado (85%), 

apenas cinco pacientes (25%) relataram sintomatologia dolorosa. 

   No Brasil, estudos que objetivem o diagnóstico precoce de infecções fúngicas em   

indivíduos com câncer de boca antes do tratamento antineoplásico são escassos. 

Iniciativas que proporcionem um melhor cuidado de pacientes com câncer possuem 

fundamental importância na melhoria da qualidade de vida desses pacientes durante o 

enfrentamento da doença.  

   O presente estudo, por se tratar de uma série de casos e por ter analisado uma amostra 

pequena de indivíduos, apresenta limitações que nos impediram de realizar uma melhor 

descrição do impacto que as doenças fúngicas podem exercer na qualidade de vida do 

paciente durante e após o tratamento para o câncer.  

    Demais pesquisas, abordando uma amostra maior de indivíduos participantes, 

longitudinais e com acompanhamento dos mesmos, durante as fases de diagnóstico, 

tratamento e pós-tratamento do câncer são necessários para fornecer maiores evidências 

sobre a influência que as infecções orais causadas por fungos podem exercer em 

pacientes acometidos por câncer de boca.  
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CONCLUSÕES 

     O sexo masculino foi o mais acometido entre os pacientes em tratamento para o 

câncer de boca no Hospital de Câncer de Pernambuco. Da mesma forma, os homens 

foram prevalentes entre os etilistas e tabagistas, demonstrando a relação estreita entre o 

tabaco e o álcool com o câncer de boca.  Indivíduos com idade acima de 40 anos, 

tabagistas e etilistas, com má higiene oral devem ser vistos como população vulnerável. 

   O diagnóstico dos tumores de boca foi tardio, visto que a maior parte encontrava-se 

em estádio avançado quando diagnosticados. Isso enfatiza a necessidade de maiores 

ações populacionais objetivando a prevenção e o diagnóstico precoce desses tumores.  

   Infecções fúngicas podem ser encontradas em pacientes com câncer de boca, sendo 

essas significativamente mais encontradas em indivíduos com idade a partir dos 58 

anos. Pacientes nessa faixa etária necessitam de acompanhamento visando o diagnóstico 

precoce dessas infecções com o objetivo de evitar possíveis impactos negativos durante 

o tratamento antineoplásico.  
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6. CONCLUSÕES 

   Na presente pesquisa, realizada no Hospital de Câncer de Pernambuco, foi constatado 

que  infecções fúngicas podem ser encontradas em pacientes com câncer de boca, sendo 

essas significativamente mais encontradas em pacientes com idade a partir dos 58 anos. 

Pacientes nessa faixa etária necessitam de acompanhamento visando o diagnóstico 

precoce dessas infecções com o objetivo de evitar possíveis impactos negativos durante 

o tratamento antineoplásico.  

   O sexo masculino foi o mais acometido entre os pacientes em tratamento para o 

câncer de boca no Hospital de Câncer de Pernambuco. Da mesma forma, os homens 

foram prevalentes entre os etilistas e tabagistas, demonstrando a relação estreita entre o 

tabaco e o álcool com o câncer de boca.  Indivíduos com idade acima de 40 anos, 

tabagistas e etilistas, com má higiene oral devem ser vistos como população vulnerável. 

    O diagnóstico dos tumores de boca foi tardio, visto que a maior parte encontrava-se 

em estádio avançado quando diagnosticados. Isso enfatiza a necessidade de maiores 

ações populacionais objetivando a prevenção e o diagnóstico precoce desses tumores.  
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ANEXOS 

REGRAS DA REVISTA 

JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY 

REGRAS PARA  PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO E DE MANUSCRITO 

Os manuscritos devem ser redigidos da forma mais concisa possível. Os manuscritos 

serão aceitos apenas na língua inglesa.  

O texto principal do manuscrito deve ser preparado como um documento do Word 

(.doc) ou Rich Text Format (.rtf). O texto deve ser em espaço duplo, e as páginas do 

manuscrito devem ser numeradas consecutivamente. 

A página de título deve mostrar o título do manuscrito; os nomes dos autores e local (is) 

onde o trabalho foi realizado; um título abreviado não superior a 35 letras e espaços; e 

os detalhes de contato completas para o autor correspondente. 

Os artigos originais devem conter as seguintes seções, nesta ordem: 

RESUMO: Um breve resumo de cerca de 150-200 palavras, deve dar as principais 

conclusões do inquérito sob as quatro rubricas seguintes: Objetivos; Métodos e 

Resultados; Conclusões. Deve ser aditada uma lista de entre cinco e oito palavras-

chave; 

INTRODUÇÃO; 

MATERIAIS E MÉTODOS: Certifique-se de que o trabalho possa ser repetido de 

acordo com os dados fornecidos.  

RESULTADOS: tabelas e figuras bem preparadas devem ser uma característica 

fundamental da seção 'Resultados' porque elas transmitem as principais observações 

para os leitores. Informações fornecidas em tabelas e figuras não devem ser repetidas no 

texto, mas chamar a atenção para a importância das principais conclusões do estudo. Em 

geral, os artigos do jornal devem conter entre uma e sete figuras e tabelas; 

DISCUSSÃO: Este não deve recapitular os resultados e os autores devem evitar a 

tentação de preparar um "Resultados e Discussão" combinados na mesma seção; 
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AGRADECIMENTOS: Contribuintes que não se qualificam como autores devem ter a 

sua contribuição particular descrita. Todas as fontes de financiamento para o trabalho 

devem ser reconhecidas. Conflito de interesse: Se não existir um conflito de interesses , 

'nenhum conflito de interesse declarado' deve aparecer dentro desta seção. Caso 

contrário, os autores devem listar todas as relações comerciais e outras pertinentes que 

possam ser percebidas como uma fonte potencial de conflito de interesses. 

Manuscritos de artigo de Revisão não devem normalmente exceder 32 páginas (A4), 

incluindo referências, figuras e tabelas. Como referências, sugere-se que você selecione 

apenas referências de chave. Os títulos dos Artigos de Revisão são da escolha do autor, 

mas o manuscrito deve começar com um breve resumo de 150-200 palavras. 

Referências 

O sistema de Harvard deve ser usado. Citação de referências com três ou mais nomes 

devem ser citados no texto como Jones et al. (1992).. Uma série de referências devem 

ser apresentadas em ordem ascendente de data (verde e Smith 1946; Jones et al 1956).. 
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(s) deve ser normalmente citado como "Anon" com o ano no texto e bibliografia. Web 

sites devem ser citadas no texto com uma data de acesso. Abreviar títulos de periódicos 

de acordo com o Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/terms_cond.html). 

As comunicações pessoais devem ser citadas no texto com as iniciais e nome de família 

de todos os indivíduos.O que se segue é um exemplo de ordem e estilo a ser usado no 

manuscrito: 

Fricker, CR (1995) Detecção de Cryptosporidium e Giardia em água. Em protozoário 

parasita na água ed. Betts, WB, Casemore, D., Fricker, CR, Smith, HV e Watkins, J. 

pp.91-96. Londres: The Royal Society of Chemistry. 

Garner, J.S. e Favero, M.S. (1985) Orientações para a lavagem das mãos e Control 

Environment Hospital. US Public Health Service, Centers for Disease Control HHS No. 

99-117. Washington DC: Government Printing Office. 
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Laverick, MA, Wyn-Jones, AP e Carter, MJ (2004) RT-PCR quantitativa para a 

enumeração de norovírus (vírus Norwalk-like) em água e esgotos. Lett Appl Microbiol 

39, 127-135. 

Tabelas 

As tabelas devem ser preparadas no mesmo formato que o texto manuscrito, e devem, 

idealmente, aparecem no fim do ficheiro principal do manuscrito. As tabelas não devem 

incluir linhas verticais ou horizontais com exceção dos cabeçalhos e um rodapé (ver 

exemplo). O uso de notas de rodapé explicativas é admissível e que deve ser marcada 

pelo seguinte (mostrado em ordem de preferência): *, †, ‡, §, ¶, **, ††, etc. Para um 

exemplo de estilo de tabela, clique aqui. 

Figuras 

As figuras devem ser enviadas para o site de submissão on-line como arquivos 

separados. Símbolos ou chaves que representam série de dados em gráficos e tabelas 

não deve ser mostrado na figura em si, mas ser incluído na legenda. Para um exemplo 

de figura de estilo, clique aqui. As fotografias devem ser de boa qualidade e alto 

contraste. A ampliação deve ser indicada pela adição de uma barra. 

 Mapas, gráficos e ilustrações devem ser submetidos em formato EPS ou PDF. Salve 

imagens fotográficas em formato TIFF. Estes devem estar a uma resolução de pelo 

menos 300 dpi no tamanho final. Salve figuras contendo uma combinação de imagens e 

texto (por exemplo, imagens fotográficas anotadas com etiquetas de texto) como EPS 

ou PDF. Todas as imagens fotográficas embutidas dentro destes deve ser de pelo menos 

300 dpi. Realize uma verificação visual da qualidade da imagem gerada. Você deve ser 

capaz de ampliar para cerca de 300%, sem a imagem tornando-se visivelmente turva ou 

pixelizada. Se a imagem não aparecer pixelizada neste zoom, em seguida, tentar voltar 

para a imagem original e verificar a sua conformidade com o formato e as configurações 

recomendadas. Informações detalhadas sobre a apresentação de trabalhos de arte 

eletrônica pode ser encontrada em: 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp. 

Figuras Coloridas 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp
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Você pode utilizar escalas de cinza em suas figuras, contanto que a escala se aplique 

igualmente bem nas versões impressa e on-line. Alternativamente, você pode optar por 

pagar por publicar suas figuras em formato colorido, nas versões impressa e on-line. 

Caso o seu artigo seja aceito e você opte por cor impressa, vamos precisar de um 

formulário preenchido. Este formulário pode ser baixado como um PDF a partir daqui e 

devem ser enviados para o endereço fornecido na aceitação. 
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METODOLOGIA DO ESTUDO 

Tipo de estudo 

Tratou-se de uma série de casos.  

Localização do estudo 

A presente pesquisa foi realizada no ambulatório de cabeça e pescoço do Hospital de 

Câncer de Pernambuco (HCP-PE), onde foram realizadas as coletas de material 

biológico, no período de maio de 2014 a abril de 2015. Após a coleta, o material foi 

encaminhado para análise micológica no laboratório de micologia médica do 

Departamento de Micologia do Centro de Ciências Biológicas (CCB) da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE).  

Aspectos éticos 

Anteriormente à realização dos procedimentos previstos no estudo, o mesmo foi 

submetido à avaliação do comitê de ética em pesquisa do hospital de câncer de 

Pernambuco (HCP-PE), tendo obtido parecer favorável, com o seguinte número de 

protocolo: 300.104. A leitura do termo de consentimento livre e esclarecido foi 

obrigatória pelos indivíduos convidados a participarem da pesquisa. Para os que 

concordaram com as cláusulas estabelecidas, foi solicitada a assinatura do termo.    

Caracterização da amostra – critérios de elegibilidade  

Durante o período de realização do estudo, um total de 800 pacientes encontrava-se em 

tratamento no ambulatório de cabeça e pescoço do HCP-PE. A amostra de estudo foi 

formada através de método não probabilístico (amostragem por conveniência). Foram 

selecionados 20 pacientes portadores de tumores malignos orais em tratamento no 

ambulatório de cabeça e pescoço do HCP-PE para compor a amostra. Os mesmos, para 
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participar da pesquisa, deveriam obedecer aos seguintes critérios de inclusão: não ter 

feito, previamente, o uso de qualquer medicamento antifúngico, ter condições clínicas 

que permitiam ser submetido a procedimento cirúrgico (biópsia incisional) em ambiente 

ambulatorial, não ter iniciado nenhum tratamento antineoplásico. Critérios de exclusão: 

Estar fazendo uso de medicação antifúngica, não poder ser submetido a procedimento 

cirúrgico em ambiente ambulatorial, já ter iniciado tratamento antineoplásico.  

Coleta de dados e material biológico 

Os pacientes selecionados passaram por anamnese e exame clínico, onde dados sobre 

idade, sexo, endereço, local e comprimento da lesão, estadiamento clínico (segundo 

sistema TNM), qualidade da higienização oral, uso de tabaco, uso de álcool e presença 

de dor associada ao tumor foram coletados e armazenados em formulário específico.  

O TNM é o sistema mais usado para a classificação de tumores malignos e a descrição 

de sua extensão anatômica, desenvolvido e publicado pela União Internacional contra o 

Câncer – UICC. Esse sistema está baseado na avaliação de três componentes:  

T - a extensão do tumor primário  

N - a ausência ou presença e a extensão de metástase em linfonodos regionais  

M - a ausência ou presença de metástase à distância 

A adição de números a estes três componentes indica a extensão da doença maligna. 

Assim temos: T0, T1, T2, T3, T4 | N0, N1, N2, N3 | M0, M1.  

As seguintes definições gerais são utilizadas:  

T - Tumor Primário: TX- O tumor primário não pode ser avaliado, T0- Não há 

evidência de tumor primário, Tis- Carcinoma in situ.  
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N - Linfonodos Regionais: NX - Os linfonodos regionais não podem ser avaliados, N0 

Ausência de metástase em linfonodos regionais, N1, N2, N3 Comprometimento 

crescente dos linfonodos regionais.  

M - Metástase à Distância: MX- A presença de metástase à distância não pode ser 

avaliada, M0- Ausência de metástase à distância, M1- Metástase à distância (INCA, 

2015).  

Na avaliação do tabagismo e/ou etilismo foi analisado o tempo de consumo, em anos, a 

frequência e a quantidade diária de tabaco e álcool consumidos. Foram considerados 

etilistas os pacientes que afirmaram ingerir bebidas alcoólicas diariamente. 

Em relação a variável qualidade da higienização oral, os participantes da pesquisa foram 

classificados como possuindo higienização oral insatisfatória ou satisfatória. Os 

parâmetros utilizados para essa classificação foram os seguintes: presença de cáries ou 

doença periodontal ou placa bacteriana visível ao exame clínico da cavidade oral. Os 

pacientes que apresentaram qualquer uma dessas afecções foram classificados como 

detentores de higienização oral insatisfatória. Os pacientes que não apresentaram 

nenhuma dessas afecções ao exame clínico foram classificados como possuindo uma 

higienização oral satisfatória.  

Após essa etapa, biópsias incisionais das lesões orais foram realizadas por profissional 

do serviço, médico cirurgião de cabeça e pescoço, seguindo o protocolo recomendado 

pelo ambulatório de cabeça e pescoço do HCP-PE. Uma fração do material coletado foi 

armazenada em frasco contendo formol, identificado com etiqueta contendo o nome do 

paciente, número do prontuário, número de identificação do paciente no estudo (número 

cardinal de arábico) e data da coleta e foi encaminhada para exame histopatológico no 

Departamento de Patologia do próprio hospital. Neste, o material foi processado 
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convencionalmente para inclusão em parafina e seccionados em micrótomo na 

espessura de 5µm, corados pela hematoxilina-eosina, montados em entellan e 

observados em microscópio óptico. 

Outra fração do material coletado foi armazenada em frasco estéril contendo água 

destilada esterilizada adicionada de 50mg/L de cloranfenicol, identificado com etiqueta 

contendo o nome do paciente, número do prontuário, e data da coleta e era encaminhada 

para exame micológico no Laboratório de Micologia Médica do Departamento de 

Micologia do CCB da UFPE.  

Análise micológica 

No laboratório de Micologia Médica, a fração tumoral coletada foi dividida em 

fragmentos menores, imersa em solução de hidróxido de potássio (KOH) a 20% e 

montada em lâmina histológica. Após 40 minutos, as lâminas foram encaminhadas para 

exame direto em microscópio de luz sendo a análise realizada por três diferentes 

micologistas, utilizando-se aumento de 40 X. A diferenciação entre colonização e 

infecção fúngica foi dada pela quantidade de estruturas fúngicas visualizadas através de 

exame direto. Presença de abundantes células de leveduras e de hifas septadas 

caracterizaram as infecções fúngicas (Sidrim et al. 2004).  Os resultados obtidos através 

de exame direto foram registrados em formulário específico. 

Análise dos dados 

 Os dados obtidos após a análise clínica e laboratorial foram tabulados e submetidos a 

estudo estatístico. Os dados qualitativos foram representados em termos percentuais e 

os dados da variável quantitativa idade foi descrita por meio de média e desvio-padrão. 

Para as análises bivariadas em tabelas 2x2 foi utilizado o Teste Exato de Fisher e para as 

tabelas acima de 2x2 foi aplicado o teste de independência da razão de Verossimilhança, 
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porque mais de 20% das frequências esperadas tiveram valores menores que cinco e 

com isso não foi possível aplicar o teste Qui-quadrado de Pearson. Foi estimada a OR 

(razão de chances), com seu intervalo de 95% para as tabelas 2x2. Os dados foram 

armazenados no Excel e analisados com o SPSS 20.0. O nível de confiança adotado foi 

de 95%.  
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FICHA DE DADOS DOS PACIENTES PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Pesquisa: Infecções fúngicas em carcinomas epidermoides da cavidade 

bucal 

Pesquisadora: Roberta Natalie de Andrade Santos  

 

Nome do paciente: ____________________________________   

Número: __________________________ 

Número do prontuário:____________ 

Data do primeiro atendimento (triagem): ________________________ 

Localização do tumor na cavidade oral: ________________________ 

Hipóteses diagnósticas: ____________________________________ 

Presença de leões fúngicas na cavidade oral:____________________ 

Localização das lesões fúngicas:_____________________ 

Data da coleta:_____________________ 

Diagnóstico histopatológico: __________________ 

 

Dados epidemiológicos: 

Idade: _____      Sexo:_____        

Hábitos de vida: Tabagismo: ________  N0 de cigarros consumidos/dia: 

______ 

Consumo de álcool: ___________    Quantidade de bebida alcoólica 

consumida /semana: __________ 

Alimentação (boa/regular/deficiente), segundo o próprio paciente: ________ 
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 Sintomatologia: Dor no local da lesão: ____________ 

Coceira: __________     Ardência:___________ 

Outros: ____________ 

Tempo de proservação da lesão: _____________ 

 

Análise micológica:  

Espécie fúngica: ______________ 

Presença de doença: ______________ 

 

Tratamento: 

Radioterapia:_________________ 

Quimioterapia:__________________ 

Início do tratamento:____________________ 

Data final prevista:__________________________ 
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