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INTRODUÇÃO
Estudos científicos comprovam que a condição bucal tem impacto na saúde do ser humano devido à
possibilidade das bactérias do meio oral se espalharem por todo o organismo e comprometer a saúde e a
qualidade de vida do indivíduo. Por isso, pacientes hospitalizados devem ter os cuidados bucais
redobrados, pois uma boca mal cuidada aumenta o risco de infecção hospitalar. Uma das doenças
comumente encontrada na cavidade oral de indivíduos com o sistema imunológico debilitado é a
candidíase, derivada, principalmente, do fungo Candida albicans. É dever do dentista identificar e tratar
corretamente suas formas de manifestação.
Justifica-se a realização desse estudo epidemiológico,
avaliando os fatores de risco: diabetes, imunossupressão e tratamento quimioterápico, e também se o
paciente faz uso ou não de algum tipo de prótese removível, para verificar a influência de doenças
sistêmicas na ocorrência de candidose bucal, bem como as possíveis complicações que podem ocorrer se a
doença não for diagnosticada e tratada corretamente.

DESENVOLVIMENTO:
Metodologia: Foram realizadas visitas semanais durante aproximadamente oito meses em pacientes
internados no Hospital da Cidade (HC) no município de Passo Fundo, nos setores de emergência, pediatria,
hemodiálise e oncologia. Foi realizado o exame clínico, constituído da anamnese, exame físico extra e
intrabucal, utilizando espátula de madeira, gaze estéril e uma lanterna portátil e, quando possível, realizada
a documentação fotográfica de alguns casos. Para realização do trabalho o mesmo foi aprovado pela
direção do Hospital da Cidade e pelo Comitê de ética em pesquisa da Universidade de Passo Fundo (nº do
CEP: 49165215.5.0000.5342). Os dados coletados foram tabulados em planilha do Excel e analisados por
meio de estatística descritiva de frequência com padrão de significância menor que 0,5 e seus resultados
parciais serão apresentados. Sendo que, fatores sistêmicos não apresentaram significância segundo teste
Pearson Chi-square (o,726), porém o gênero apresentou significância no mesmo teste (0,053), a doença
estava presente em 10,6% dos homens já no sexo feminino esteve presente em 22, 72% dos pacientes

avaliados. Mas o maior destaque deve ser dado ao uso de próteses removíveis que apresentou significância
de 0,042 segundo o teste Pearson Chi-square.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
Candida é um fungo que se destaca pela alta frequência de colonização e infecção no hospedeiro humano,
comumente encontrado na cavidade oral, o qual pode causar infecção em indivíduos que encontram-se
com deficiência do sistema imunológico, com doenças debilitantes ou portadores de próteses removíveis.
É dever do cirurgião-dentista identificar e tratar corretamente suas formas de manifestação; por isso a
realização de estudos epidemiológicos referente à prevalência de candidose bucal em pacientes
hospitalizados, avaliando os seus fatores de risco e levando em consideração também se o paciente faz uso
ou não de algum tipo de prótese bucal é de grande importância, na busca de uma melhor qualidade de vida
e evitando maiores complicações da doença.
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Aprovação do comitê de ética do Hospital da Cidade (segue em anexo autorização, anexo 2).
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