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Candida sp. é um agente da microbiota normal que pode se manifestar como infecção oportunista relacionada a fatores etiológicos 
predisponentes, locais ou sistêmicos da cavidade oral. O objetivo do presente trabalho é avaliar a freqüência de espécies de Candida na 
saliva de usuários e não usuários de aparelho ortodôntico fixo, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e numa universidade 
comunitária do oeste de Santa Catarina. A saliva de voluntários foi coletada com um swab, sendo posteriormente incubado por 24h em 
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caldo sabouraud com cloranfenicol, seguido de plaqueamento em Ágar Sabouraud também acrescido de cloranfenicol, e incubado a 320C 
durante 48 horas. Com o crescimento do fungo leveduriforme, confirmado pelo exame direto, foi feita semeadura em meio CHROMagar 
® Candida, o qual foi também incubado a temperatura de 32ºC por 72 horas. Neste meio há alteração da coloração da colônia, devido às 
reações enzimáticas, dependendo da espécie de Candida isolada. De um total de 30 amostras coletadas até o momento, obteve-se 12 
(40%) amostras positivas para Candida sp., sendo C. krusei a mais freqüente (41%) seguida de C. albicans (33%). Parcialmente, a 
maior prevalência de Candida sp. neste estudo está entre mulheres (75%), e entre os usuários de aparelho ortodôntico fixo o índice de 
positividade foi de 50% contra 35% no grupo dos não usuários. Os resultados demonstram uma prevalência da emergente espécie de C. 
krusei, de acordo com alguns recentes relatos da literatura até o momento. A proliferação de espécies de Candida na cavidade bucal pode 
ter como conseqüência dos problemas bucais que quando crônicos, podem ser agentes desencadeadores de outras comorbidades como o 
câncer bucal.  
  

  

  




