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RESUMO 
 
 

As micoses oportunistas são causadas por fungos de baixa virulência que se tornam 
patogênicos quando encontram um ambiente favorável para seu desenvolvimento. Dos vários 
fungos oportunistas destaca-se o gênero Candida, que pode fazer parte da microbiota 
residente do intestino, da pele, da boca e da vagina. Para causar doença o gênero Candida 
requer a expressão de seus fatores de virulência, entre eles adesinas, enzimas, tubo 
germinativo, dimorfismo, formação de biofilmes, entre outros. Tem sido observada redução nos 
episódios de infecções causadas por Candida com a ingestão de alimentos enriquecidos com 
bactérias probióticas, demonstrando que a interação entre estes micro-organismos pode ter um 
efeito benéfico no hospedeiro. Probióticos são suplementos alimentares que contém micro-
organismos vivos que conferem efeito benéfico à saúde humana quando administrados em 
quantidades adequadas. Dentre os gêneros que se destacam neste grupo estão Lactobacillus 
e Bifidobacterium. Assim, o presente trabalho objetivou estudar se a interação com 
Lactobacillus rhamnosus seria capaz de interferir na expressão dos fatores de virulência de 
Candida albicans. Para isso, os micro-organismos foram cultivados em biofilme por 24, 48 e 72 
horas. Depois disso, a formação de tubo germinativo, a capacidade de formação de biofilme e 
de produção de hemolisina e fosfolipase foram investigados nas cepas de Candida isoladas a 
partir dos biofilmes. Os tubos germinativos foram investigados após crescimento em soro de 
coelhos e observação de formação de tubos germinativos. A formação de biofilme foi verificada 
após crescimento em placas de microtitulação por 24 horas e observação da densidade óptica 
em espectofotômetro. As produções de fosfolipase e hemolisina foram observadas em meios 
adequados para produção destas enzimas. Os resultados obtidos foram comparados aos 
fatores de virulência expressos por cepas cultivadas em biofilmes na ausência de lactobacilos. 
Observou-se uma redução significativa na formação de tubo germinativo pelas células de 
Candida que interagiram com L. rhamnosus em biofilme por 48 e 72 horas, quando 
comparadas às cepas cultivadas na ausência de lactobacilos. Também houve redução 
significativa na capacidade de formação de biofilme pelas leveduras isoladas de biofilmes 
mistos (com lactobacilos) de 48 horas. Quanto à produção de enzimas, após a interação em 
biofilme misto as cepas de Candida passaram a apresentar menor atividade de hemolisina, 
porém maior atividade de fosfolipase, quando comparadas às cepas obtidas de biofilme 
controle (sem lactobacilos), sendo que esta diferença apresentou significância estatística nas 
cepas isoladas do biofilme de 48 horas. Assim, os resultados sugerem que L. rhamnosus pode 
influenciar na expressão dos fatores de virulência de C. albicans, podendo contribuir para 
diminuição da patogenicidade deste micro-organismo e para diminuição do desenvolvimento de 
candidose. 


