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A candidíase é causada pela Candida albicans, uma espécie de fungos que causa infecção oral 

e vaginal devido ao desequilíbrio da microbiota. Os fungos do gênero Candida estão presentes 

de forma controlada na microbiota dos indivíduos, porém, quando expostos a fatores que 

desequilibram a flora microbiona estes microrganismos se proliferam tornando-se patogênicos 

ao individuo. Pode acometer tanto crianças e idosos quanto indivíduos com deficiência 

imunológica, sua prevalência varia de acordo com a idade e as condições de saúde dos grupos 

afetados. Além disso, outros fatores podem contribuir para o surgimento da Candida albicans 

na cavidade bucal, como: Diabetes mellitus, xerostomia, câncer avançado, quimioterapia, 

tabagismo, desnutrição e condições de debilidade, e etc. O estudo tem como objetivo geral 

verificar alterações bucais associados à candidíase por meio de exame clínico dos idosos 

assistidos pelo lar dos idosos, asilo municipal de Cruz das Almas, Bahia.  Trata-se de pesquisa 

descritiva quali-quantitativa com finalidade de destacar a importância do cuidado com a 

higiene oral e do controle de sindromes metabólicas para evitar a candidíase bucal. Informar 

sobre as ações do fungo da cândida, que no organismo humano pode comprometer a 

qualidade de vida dos indivíduos. Apresentar relações intrínsecas da candidíase com outras 

patologias devido à debilidade imunológica. O tratamento não resume em tratar apenas a 

doença mais aos fatores causais, a descoberta prematura da influência dos patógenos poderá 

amenizar as suas consequências por meio de intervenções principalmente odontológicas 

como: palestras educativas, avaliações sistêmicas da saúde do paciente, cuidados terapêuticos 

adequados sendo meios importantes para prevenir, investigar, e tratar a patologia.  
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