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RESUMO 
 

Rodrigues E. Investigação dos casos de candidemia na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal do Hospital das Clínicas das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no período de 
2002 a 2008 [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2009. XXp.  
 

Introdução: A Candida spp é considerada uma das principais causas de 

infecção fúngica invasiva em unidades de terapia intensivas neonatais (UTI-

N), sendo a terceira levedura mais comum isolada de culturas de sangue, 

podendo levar a septicemia e óbito. Objetivos: O objetivo deste estudo foi 

analisar a incidência da C. parapsilosis em candidemias em UTI-N nos 

últimos sete anos e investigar as possíveis causas do surto durante este 

período. Método: Foram revisados os prontuários dos neonatos com 

candidemia incluídos no estudo entre os anos de 2002 a 2008 e isoladas 

amostras das mãos dos 71 funcionários que tinham contato direto com os 

recém-nascidos e do sangue dos recém-nascidos acometidos por 

candidemia em um surto ocorrido no período de maio de 2004 a julho de 

2005. As técnicas utilizadas para a análise das amostras biológicas foram: (i) 

identificação dos isolados pela micologia clássica e bioquímica 

(Auxanograma, Zimograma e API ID32), (ii) a análise do DNA genômico por 

meio do “Pulsed Field Gel Eletrophoresis” (PFGE) e “Ramdomly Amplified 

Polymorphic DNA” (RAPD) e (iii) seqüenciamento da região conservada 

ITS1/ 4. Resultados: Os resultados obtidos, no período de 2003 a 2005 

demonstraram que houve um aumento significativo de aproximadamente 

75% nos casos de C. parapsilosis confirmando a ocorrência de um surto de 

candidemia. Nos isolados destes recém nascidos, 80% das leveduras 

recuperadas foram identificadas como C. parapsilosis, e nos funcionários 

este agente foi recuperado em 11% das amostras. A análise do polimorfismo 

genômico destas amostras, pelos métodos PFGE e RAPD apresentou baixo 

poder discriminatório entre os isolados dos recém-nascidos e funcionários, 

não os correlacionado. Conclusões: Os resultados obtidos confirmam a 

ocorrência de um surto da C. parapsilosis no período de 2003 a 2005 na 



 

UTI-N, apesar de não ter sido possível identificar a fonte de origem deste 

agente. O aumento da incidência da C. parapsilosis na UTI-N no período de 

2002 a 2008 e a caracterização de um surto entre os anos de 2003 a 2005 

pode ser utilizado como indicador da necessidade de iniciativas de melhoria 

nas práticas de controle de infecção hospitalar e profilaxia de infecções na 

unidade de cuidados intensivos neonatais. 

 

Descritores: candidíase, prematuro, infecção hospitalar, UTI neonatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

SUMMARY 
Rodrigues E. Candidemia case investigations in the Neonatal Intensive 
Care unit at the Clinical Hospital - Medical School of the University of 
São Paulo from 2002 to 2008 [dissertation]. São Paulo: Medical School of 
the University of São Paulo; 2009. XXp.    
 

Introduction: Candida spp is considered one of the main causes of fungal 

invasive infection in the neonatal intensive care unit (NICU), and the third 

most common yeast isolated in blood cultures that could lead to septicemia 

and death. Objectives: This study’s goal is to analyze the incidence of C. 

parapsilosis in NICU candidemias in the past seven years and investigate 

possible causes for an outbreak during this time period. Method: Clinical files 

of neonates with candidemia included in the study between 2002 and 2008 

were revised, and hand samples of 71 employees that came into direct 

contact with newborns, and neonate candidemia infected blood samples 

were isolated, which occurred during an outbreak between May 2004 and 

July 2005. Techniques used to analyze the biological samples, were: (i) 

isolates identification by classic mycology and biochemistry (Auxanogram, 

Zymogram and API ID32), (ii) genomic DNA analysis by means of Pulsed 

Field Gel Electrophoresis (PFGE) and Randomly Amplified Polymorphic DNA 

(RAPD) and (iii) ITS1/ 4 preserved area sequence. Results: Results obtained 

between 2003 and 2005 showed a significant increase of approximately 75% 

in C. parapsilosis cases, confirming the occurrence of a candidemia 

outbreak. In these neonate isolates, 80% of the retrieved yeast was identified 

as C. parapsilosis, and on employees this agent was retrieved in 11% of the 

samples. The genomic polyphormism analysis of theses samples, using 

PFGE and RAPD methods, presented a non-correlating, low discriminatory 

strength between neonate and employee isolates. Conclusions: Obtained 

results confirmed the C. parapsilosis outbreak from 2003 to 2005 in the 

NICU, although it was not possible to identify the origin source of this agent. 

The increase of C. parapsilosis incidence in the NICU between 2002 and 

2008, and the characteristics of an outbreak from 2003 to 2005, can be used 

as an indication for the need of improved initiatives in the control of hospital 

infection and infection prophylaxis in the Neonatal Intensive Care Unit. 



 

Key words: candidiasis, premature, hospital infection, Neonatal ICU. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Aspectos gerais 

As infecções hospitalares (IH) estão largamente difundidas, 

principalmente as causadas por estafilococos e estreptococos, que 

desencadearam epidemias nos hospitais dos países desenvolvidos 

especialmente a partir do final da década de 1940 (Lacerda, 2002). Entre as 

décadas de 1950 e 1960 a IH estava especialmente relacionada com a 

transmissão de doenças infecciosas bacterianas nos hospitais. A infecção 

era atribuída a vários fatores, entre os quais a resistência a antibióticos 

sendo um dos mecanismos responsáveis, especialmente relacionado à falta 

de critérios no seu uso (Lacerda, 2002). Atribuia-se estas infecções a fatores 

eminentemente relacionados ao ambiente e a procedimentos inadequados 

de anti-sepsia (Lacerda, 2002). Nos anos 1960 e 1980, a sepse por Gram 

negativos era a principal preocupação dentre as infecções hospitalares. Os 

principais agentes envolvidos eram a Klebsiella, Escherichia coli, 

Enterobacter e Pseudomonas (Luz, 1979). Neste período, o Brasil entra na 

era das IH “modernas”: endógenas e multiresistentes, tendo em vista as 

características relacionadas ao avanço tecnológico, voltado para 

intervenções diagnósticas, terapêuticas invasivas e uso de drogas 

Imunossupressoras (Lacerda, 2002). Diante deste quadro passou-se a 

conviver tanto com as infecções endógenas, quanto com as exógenas. 

(Guimarães et al., 2005). Em meados da década de 1970, pesquisas 

pioneiras foram realizadas, sob enfoques clínico-bacteriológicos, para avaliar 

fatores ambientais e atribuídos a procedimentos (Lacerda, 2002). Durante os 
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anos 1980 e 1990 os Gram positivos, particularmente o Staphylococcus spp 

e o Enterococcus spp passaram a ser os focos principais de atenção 

(Guimarães et al., 2005). Enquanto isso, as Comissões de Controle de 

Infecção Hospitalar evidenciavam através de estudos experimentais 

controlados sobre microrganismos e sua resistência novas fontes e modos 

de transmissão, fatores de risco, além dos procedimentos técnicos 

potencialmente desencadeadores destas infecções (Lacerda, 2002). 

Paralelamente, com o advento da AIDS, das Hepatites B e C e do 

recrudescimento da tuberculose houve o reconhecimento de outra 

modalidade de IH: a ocupacional, que passa a dominar o cenário das 

preocupações de transmissão destas infecções. Os estudos nacionais 

referem-se principalmente à validação de processos hospitalares 

(esterilização, desinfecção, controle do ambiente, componentes de 

paramentação, embalagens de artigos, reutilização de descartáveis, etc.) e 

avaliação de procedimentos, principalmente pela enfermagem (Lacerda, 

2002). Além destas infecções hospitalares causadas por agentes 

bacterianos, nas ultimas décadas tem-se evidenciado o envolvimento de 

agentes fúngicos neste grupo de infecções. 

Os fungos são seres dispersos no meio ambiente, em vegetais, ar 

atmosférico, solo e água, sendo as leveduras capazes de colonizar o homem 

e os animais e principalmente frente à perda do equilíbrio parasita-

hospedeiro, podem causar diversos quadros infecciosos com formas clínicas 

localizadas ou disseminadas (Lacaz et al., 2002). Dentre as centenas de 

espécies descritas, as leveduras do gênero Candida são os principais 
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agentes de infecção hospitalar e representam um desafio para a sobrevida 

dos pacientes com doenças graves e aqueles em período pós-operatório. 

Em trabalho de vigilância epidemiológica, no qual se avaliou o índice de 

mortalidade, em um período de três anos, relacionado as infecção hospitalar 

nos Estados Unidos da América (EUA) em 1999, verificou-se que as 

diferentes espécies de Candida spp, ocupavam o 4º lugar entre as causas 

de infecção nosocomial, registrando-se 934 casos (7,6%) atribuídos a estas 

leveduras, ultrapassando a ocorrência da Escherichia coli, conforme mostra 

a tabela 1.  

Tabela 1 – Vigilância e controle dos agentes infecciosos de importância 
epidemiológica.  

Classificação Agente Infeccioso Nº de 
isolados 

% Índice de 
Mortalidade (%) 

1 Staphylococcus Coagulase-
negativo 

3908 31,9 21 

2 Staphylococcus aureus 1928 15,7 25 

3 Enterococcus sp  1354 11,1 32 

4 Candida spp 934 7,6 40 

5 Escherichia coli 700 5,7 24 

6 Espécies de Klebisiella  662 5,4 27 

7 Espécies de Enterobacter 557 4,5 28 

8 Espécies de Pseudômonas  542 4,4 33 

9 Espécies de Serratia  177 1,4 26 

Classificação Agente Infeccioso Nº de 
isolados 

% Índice de 
Mortalidade (%) 

10 Streptococcus viridans  173 1,4 23 

Fonte: Edmond et al.,1999.  Clin Infect Dis. 29:239-44.  
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No estudo de Edmond (1999), o gênero Candida determinou 40% de 

óbitos, o que corresponde à maior letalidade entre os 10 agentes de 

infecções nosocomiais. Estes resultados corroboram os dados de (Arendrup 

et al., 2005, Almirante et al., 2005) que relataram o aumento da incidência de 

infecção nosocomical pela Candida spp. 

Estudos realizados nos hospitais americanos, na década de 1990 

avaliando sépse verificaram que o gênero Candida foi responsável por 8% 

do total de casos, sendo que e um terço destas infecções foram causadas 

por espécies “não albicans” (Jarvis, 1995; Jarvis, 1996; Pfaller, 1995). A C. 

albicans foi responsável por 80% das fungemias em 1984 em hospitais e 

clínicas da Universidade de Iowa, sendo que em 1991 observou-se um 

decrécimo desta proporção para 50% (Wenzel, 1995). Em contrapartida, a 

C. tropicalis, C. parapsilosis e outras espécies são hoje responsáveis por 

11,5% de todas as infecções fúngicas recuperadas do sangue (Wenzel, 

1995; Costa et al., 2000). 

Lunel et al., (1999) atribuem o aumento da incidência das candidíases 

nosocomiais a fatores endógenos (cirurgias gastrointestinais, neutropenia e 

diabetes melitus) e exógenos (catéteres, nutrição parenteral, sondas e má 

assepsia das mãos dos profissionais da saúde). A diferenciação entre esses 

dois fatores torna-se importante na determinação das medidas de controle 

para prevenção da transmissão nosocomial da Candida spp (Fridkin & 

Jarvis, 1996). 

Sendo assim, o estudo das leveduras do gênero Candida torna-se 

fundamental para que se possa estabelecer o elo entre as fontes de infecção 
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e as vias de transmissão. A possibilidade da identificação das fontes de 

infecção é um importante passo para o desenvolvimento de medidas efetivas 

para a prevenção e controle de uma infecção (Branchine et al., 1998, Soll, 

1992). 

 

1.2. Fatores de risco para infecções fúngicas na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal. 

A incidência de candidemia em neonatos nas Unidades de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTI-N) vem aumentando, principalmente porque recém-

nascidos (RNs) com baixo peso são susceptíveis a infecções devido à 

imaturidade do sistema imune, ruptura da barreira cutânea e fatores 

iatrogênicos (Linder et al., 2004). Além disso, outros fatores de risco para 

infecções incluem: (i) o uso de ventilação mecânica; (ii) o uso de cateteres 

umbilicais ou centrais; (iii) administração de emulsões lipídicas; (iv) 

medicações antibióticas de amplo espectro, aminofilinas e esteróides; (v) 

presença de sepse bacterianas e coagulação intravascular; (vi) preexistência 

de colonização fúngica na traquéia ou trato gastrointestinal (Lee & Cheung, 

1998; Makhoul & Kassis, 2001; Saiman et al., 2000; Stoll et al, 1996; Emori e 

Gaynes, 1993; Diekema & Pfaller, 2004; Pfaller & Wenzel, 2003). 

O aumento das infecções fúngicas nosocomiais entre os recém-nascidos 

parece estar relacionado ao aumento da sobrevida destes, especialmente 

em decorrência dos avanços científicos que promoveram a melhoria 

diagnóstica e terapêutica. As áreas hospitalares onde ocorrem com maior 
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freqüência estas infecções são as Unidades de Terapia Intensiva (neonatal e 

pediatria), uma vez que 1,2% dos pacientes internados nestes setores 

desenvolvem candidemia (Carton et al., 2001). 

Além da alta morbidade e mortalidade a candidemia está relacionada 

a um aumento significativo no tempo de internação e conseqüentemente 

maiores custos hospitalares (Edmond et al. 2004, Morgan et al. 2005).  

Os pacientes submetidos à internação hospitalar são mais 

susceptíveis a adquirir candidemia devido ao seu estado geral debilitado e 

por precisar freqüentemente de procedimentos invasivos. A utilização de 

dispositivo intravascular é um importante fator de risco associado ao 

desenvolvimento de infecção sanguínea nosocomial primária e também de 

candidemia em UTI (Levin et al., 1998; Jarvis, 1995, Girão et al., 2008). A 

principal fonte de infecções hospitalares por leveduras é ainda a flora 

endógena do paciente. No entanto, as mãos dos profissionais da saúde são 

também consideradas importantes para a colonização e infecção, 

especialmente pela C. parapsilosis (Van Asbeck Ec et al., 2007; Bonassoli  

et al., 2005) 

Recém-nascidos de baixo-peso apresentam maior risco de 

desenvolver sepse tardia, responsável por considerável morbidade e 

mortalidade (Saiman, 2001). A mortalidade da candidemia alcança a ordem 

de 40 a 50% e não se observa diminuição deste índice a décadas (Arendrup 

et al., 2005, Almirante et al., 2005). Um estudo, utilizando dados de um caso-

controle pareado de base populacional realizado em Baltimore, por Morgan 

et al.(2005) estimou uma mortalidade atribuída à Candida variando entre 19 
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a 24%, dependendo da idade do doente. Entre as diversas espécies de 

Candida relacionadas a estes óbitos tem sido emergente o papel da Candida 

parapsilosis (Morgan et al., (2005). 

 

1.3. Aumento das Infecções fúngicas por Candida parapsilosis  

Para que a candidemia possa ser caracterizada, é necessário o 

isolamento da levedura por mais de dois dias no sangue circulante (Lacaz et 

al., 2002).  

A Candida spp é a principal causa de infecções fúngicas invasivas 

nas unidades de terapia intensiva neonatal (UTI-N) e é a terceira mais 

comum recuperada a partir de hemoculturas nos casos de sepse na UTI-N. 

A incidência de candidemia neonatal em recém-nascidos de extremo baixo 

peso ao nascer (definido como crianças com peso <1.000g) é de 7% a 20%, 

e diminui com o aumento do peso ao nascer (<1% em recém-nascidos com 

peso ao nascer > 1500g) (Zaoutis et al., 2007). Os pacientes mais 

suscetíveis a infecções por C. parapsilosis são recém-nascidos de baixo 

peso em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, que geralmente requerem 

antibióticos e uso de cateteres venosos centrais por longos períodos e, 

frequentemente recebem nutrição parenteral total (Weems et al., 1987). 

Segundo Levin et al., (1998) a candidemia nosocomical relacionada ao 

cateter é a mais comum e pode ser a causa primária ou secundária de óbito. 

Embora a C. albicans continue a ser a espécie mais comum entre as 

infecções fúngicas humanas, tem se observado o aumento da incidência de 
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outras espécies associadas à fungemia (Pfaller et al., 2000, Sandven, 2000). 

A colonização pela C. albicans é precoce, freqüentemente de forma vertical, 

oposto ao que ocorre com a colonização pela C. parapsilosis que é mais 

tardia e ocorre principalmente por via horizontal (Saiman et al. 2001, Lupetti 

et al., 2002). 

A C. parapsilosis pode infectar e colonizar pacientes a partir de fontes 

ambientais. Inúmeros locais do corpo podem ser colonizados, entretanto a 

pele é o mais freqüente, seguido pelos pontos de inserções de intravenosa 

(IV) ou arterial que atuam como importantes fatores de risco para doença 

sistêmica (Huang et al., 2004).  C. parapsilosis é uma levedura oportunista 

para o homem, podendo causar infecções superficiais ou sistêmicas em 

pacientes imunocomprometidos. Embora menos comum que a C. albicans, a 

C. parapsilosis causa vaginites, peritonite, candidemia oral, infecção do trato 

urinário, septicemia e endocardite (Odds, 1979). Ao contrário das outras 

espécies, a C. parapsilosis causa candidemia nosocomial sem prévia 

colonização em outros sítios, o que sugere que esta levedura pode ganhar 

acesso à corrente sanguínea diretamente a partir de fontes do ambiente 

(Levin et al., 1998) 

A perda da flora gastrointestinal normal, devido ao uso de 

cefalosporinas, principalmente as de terceira geração, e a demora na 

introdução da alimentação enteral está associada a uma maior colonização 

pela C. parapsilosis (Saiman et al., 2001). 

A virulência da C. parapsilosis esta associada com a sua capacidade 

de aderência às superfícies plásticas e, conseqüentemente, para o 
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desenvolvimento de candidemias relacionadas a cateteres (Traoré et al., 

2002). Ela é capaz de se multiplicar em altas concentrações de soluções de 

glicose, e produz uma grande quantidade de material extracelular, formando 

biofilmes sobre a superfície do cateter, permitindo a multiplicação e 

permanência do fungo e, consequentemente, a sua disseminação (Branchini 

et al., 1994). 

Entre recém-nascidos admitidos em UTI-N a literatura contemporânea 

tem referido diversas ocorrências de sepse pela C. Parapsilosis como 

demonstrado na tabela 2. 

Tabela 2 – Estudos de surtos por Candida parapsilosis em recém-nascidos. 

Ano Nº de casos 
C. parapsilosis 

País Período do 
Estudo 

Fonte do 
surto 

Huang Y. C. et 
al 2004 

17 casos Taiwan 1996 ** 

Rodriguez et al. 
2006 

16 casos  Espanha 2002-2003 ** 

Fridkin et al. 
2006 

30 casos USA 1995 - 2004 ** 

Benjamin et al. 
2006 

98 casos  USA  ** 

Lupetti, et al. 
2002 

06 casos Itália 2002 Mãos de 2 
enfermeiras

Nota: ** não especificada a fonte do surto 

Um estudo epidemiológico de uma microepidemia ocorrida no 

hospital-dia da Hematologia dia da Hematologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), entre 

janeiro e março de 1994 revelou que o único fator associado à fungemia foi a 
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utilização cateteres venosos centrais, por um longo período de tempo (Levin 

et al, 1998). A C. parapsilosis foi isolada nas mãos de três funcionários do 

Hospital que manuseavam os pacientes, sendo que outras possíveis fontes, 

tais como, o uso de medicamentos, desinfetantes, e infusões, não foram 

implicados (Levin et al. 1998). Costa et al. (2000), em estudo retrospectivo, 

verificaram que a fungemia nosocomial por Candida, no Hospital das 

Clínicas da FMUSP, no período de 1994 a 1996, representava o 2º agente 

causal entre os microrganismos isolados nas unidades de cuidados críticos. 

Os autores observaram que a C. albicans representava 50% dos casos, 

seguida da C. parapsilosis (17%).  

Um estudo multicêntrico brasileiro, envolvendo seis hospitais 

universitários, realizado no período de janeiro de 1995 a outubro de 1996, 

demonstrou que a C. albicans foi o agente etiológico em apenas 37% dos 

145 episódios de candidemia avaliados. Espécies “não albicans” 

representaram 63% de todos os episódios estudados, sendo que a C. 

parapsilosis constituiu 25% dos isolados, seguida de C. tropicalis (24% dos 

casos)(Colombo et al., 1999). 

Miranda et al. (2009) em estudo na Unidade de Terapia Intensiva do 

Hospital das Clínicas da FMUSP, durante o período de maio de 2004 a julho 

de 2005 avaliaram a colonização pela Candida em pacientes com 

candidemia, onde está localizada a unidade neonatal. Em todos pacientes 

com diagnóstico de candidemia foram coletados materiais para realização de 

culturas de vigilância (urina, reto e orofaringe, pele da virilha e axila; pele ao 

redor do cateter e ponta de cateter, quando disponível). Durante este estudo, 
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um grande número de casos de candidemia causada por C. parapsilosis foi 

observado na unidade neonatal e foi levantada a hipótese da ocorrência de 

um surto pela C. parapsilosis. Com exceção de uma criança, todas eram 

prematuras de baixo peso (mediana 1.125g; variação de 620 a 2.790g). Sete 

dos RNs com candidemia por C. parapsilosis foram a óbito, mas a Candida 

não foi à causa da morte. Destes recém-nascidos, cinco apresentavam 

cateter venoso central (CVC) no dia da hemocultura. A mediana do intervalo 

de tempo entre o diagnóstico e a retirada do dispositivo foi de 8 dias 

(variação de 2 a 11 dias). 

 

1.4. Métodos moleculares 

Devido o aumento da incidência de infecções fúngicas, em diferentes 

grupos de pacientes e sua importância em saúde pública, assim como a 

dificuldade no diagnóstico e sua relevância para introdução de terapia 

antifúngica adequada, os métodos diagnósticos estão se aprimorando 

continuamente procurando melhor especificidade, sensibilidade e acurácea 

(Clemons et al. 1997; Pfaller, 1992). Os métodos moleculares destacam-se 

pela caracterização do microrganismo, permitindo investigação 

epidemiológica, pela sua capacidade de avaliar as variabilidades intra-

específicas entre amostras, além de gerar resultados rápidos, fato 

importante para permitir medidas terapêuticas ágeis ou para o controle de 

infecções hospitalares. Além disso, estes métodos são ferramentas úteis 

para a caracterização de um surto, determinando por vezes a fonte da 
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infecção, delimitando a área atingida e comprovando a recidiva do mesmo 

agente (Clemons et al. 1997, Pfaller 1995, Sader & Pignatari 1997).   

Os métodos convencionais de tipagem molecular como a Reação da 

Polimerase em Cadeia (PCR), o RAPD (Ramdomly Amplified Polymorfic 

DNA) e PFGE (Pulsed Field Gel Eletrophoresis) não diferenciam a C. 

parapsilosis das duas novas espécies descritas na literatura, a C. 

orthopsilosis e a C. metapsilosis (Tavanti et al., 2005; Gomes-Lopes et al., 

2008). Apenas os métodos de seqüenciamento genômico, poderá reduzir as 

incertezas inerentes aos procedimentos habitualmente utilizados nas 

investigações epidemiológicas. 
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2. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Baseando-se nos achados de Miranda et al.(2009) sobre a ocorrência 

de um surto por C. parapsilosis na UTI-N do Hospital das Clínicas da 

FMUSP no período de abril de 2004 a julho de 2005 procedemos ao estudo 

dos casos de fungemia pela C. parapsilosis entre os recém-nascidos da 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do HC-FMUSP no período de abril 

de 2004 à julho de 2005 a fim de elucidar os aspectos epidemiológicos 

envolvidos durante este evento. Além disso, nos propusemos a investigar os 

casos de candidemia ocorridos nesta unidade no período de 2002 a 2008. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

Investigar os casos de candidemia no berçário da UTI - neonatal no 

período compreendido entre os anos de 2002 a 2008. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Identificar os cariótipos das amostras de C. parapsilosis, isoladas 

durante o estudo. 

• Avaliar a relação genética entre os isolados recuperados dos recém-

nascidos e dos profissionais da saúde. 

• Avaliar a incidência de candidemia pela C. parapsilosis em uma 

unidade de terapia intensiva neonatal durante sete anos e descrever 

um surto que ocorreu durante este período. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4. MÉTODOS



                                                                                                     MÉTODOS                15 

 

4. MÉTODOS 

 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Pesquisa e 

Ética do Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo e pela Comissão para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da FMUSP (Protocolo de 

Pesquisa nº0938/08, 2008) (Anexo A).  

O estudo foi desenvolvido a partir da obtenção de amostras dos 

fungos isolados do sangue dos recém-nascidos da UTI-N no período de abril 

de 2004 a junho de 2005 e do material coletado das mãos dos profissionais 

de saúde que tinham contato direto ou indireto com estas crianças no 

período de março de 2005 a junho de 2005. 

Um organograma sobre os passos da coleta de material e métodos 

empregados pode ser visualizado na figura 1. 
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Figura 1 - Organograma: Coleta das amostras, culturas e métodos 
moleculares utilizados 
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4.1. Local do estudo 

O Hospital das Clínicas é um hospital universitário com 2000 leitos, 

filiado à Universidade de São Paulo, Brasil. Possui uma unidade neonatal 

com 63 leitos que admite apenas crianças nascidas no Hospital, geralmente 

a partir de gestações de alto risco. Há cinco seções dentro da unidade: uma 

para recém-nascidos normais - EBEN (23 leitos); uma para recém-nascidos 

de médio risco - EBEL (15 leitos); uma unidade de alto risco EBEA – (9 

leitos); um isolamento - EBEI (8 leitos) e unidade de cuidados intensivos 

neonatais UBER (8 leitos).  

 

4.2. População estudada 

Foram incluídos no estudo, todos os recém-nascidos com sinais de 

fungemia documentados na UTI-N do berçário do Hospital das Clínicas da 

FMUSP e os funcionários que apresentaram culturas de “swabs” de mãos 

positivas para leveduras e que tinham contato direto ou indireto com os 

recém-nascidos dentro do berçário. 

4.2.1. Amostras obtidas das hemoculturas dos recém-

nascidos da UTI-N. 

No período de maio de 2004 a julho de 2005, 11 pacientes internados 

na Unidade de Terapia Intensiva do Berçário do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (UTI-N), 

apresentaram sinais clínicos de fungemia. A solicitação e coleta de 

hemoculturas atenderam à investigação diagnóstica de rotina dos médicos 

assistentes de cada paciente. O processamento foi realizado no Laboratório 
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Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo. 

Através da vigilância ativa no Laboratório de Microbiologia, observou-

se o crescimento de Candida spp nas hemoculturas. Quando esta se 

apresentava, o RN fonte da hemocultura era identificado e era pedido o 

consentimento do responsável para inclusão do mesmo no estudo. 

As cepas de Candida isoladas só foram utilizadas para os objetivos 

propostos no presente estudo. 

4.2.2. Amostras das mãos dos funcionários da UTI-N. 

Devido à avaliação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, 

que considerou que as fungemias seriam conseqüência de um surto, 

principalmente por haver a predominância quase absoluta da C. parapsilosis, 

decidiu-se executar uma avaliação da colonização das mãos dos 

profissionais da UTI-N na Unidade e comparar os achados obtidos com os 

resultados das culturas recuperadas dos recém-nascidos. 

A coleta das mãos dos profissionais da saúde se realizou no período 

de março a julho de 2005, tendo-se obtido previamente seu consentimento 

de por escrito. Antes da coleta, os profissionais eram orientados para 

lavarem as mãos com água e sabão e secá-las. 

As amostras foram coletadas nas regiões interdigitais, subungueais 

das mãos e profissionais da saúde utilizando-se swabs estéreis umedecidos 

com água estéril. No berçário da UTI-N trabalhavam na época do estudo 80 

profissionais, dividindo-se em enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 
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fisioterapeutas e atendentes, dos quais 71 funcionários participaram do 

estudo. Destes profissionais houve somente uma coleta. Não foi coletado 

material das mão dos médicos, uma vez que estes não permitiram a coleta e 

dos pais dos recém-nascidos que não se encontravam no hospital em 

contato com as crianças.  

 

4.3. Dados epidemiológicos dos recém-nascidos. 

Um caso de candidemia foi definido como “um bebê internado na 

unidade neonatal, nascido no hospital, que apresentaram pelo menos uma 

hemocultura positiva para C. parapsilosis”. Casos ocorridos entre os anos de 

2002 a 2005 foram revisados. Apenas o primeiro episódio de candidemia 

para cada recém-nascido foi considerado. As seguintes informações sobre 

cada caso foram obtidas a partir dos registros dos pacientes: sexo, peso ao 

nascer, tipo de parto; Apgar (São 5 sinais observados nos recém-nascidos 

nos primeiros minutos após o nascimento, são eles, freqüência cardíaca, 

respiração, tônus muscular, cor e irritabilidade reflexa); duração da 

internação até candidemia; uso de antimicrobianos e antifúngicos; uso de 

corticosteróides, uso de procedimentos invasivos, tais como cateteres 

venosos centrais (CVC) e nutrição parenteral total (NPT). 

 

4.4. Avaliação da pureza e viabilidade da amostra 

 Previamente aos experimentos, as amostras foram submetidas à 

verificação da sua pureza e viabilidade e mantidas em temperatura ambiente 
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em meio ágar Sabouraud-dextrose, com repiques prévios a fim de que os 

testes fossem realizados com culturas recentes. 

 Para avaliação da pureza, as leveduras foram semeadas com alças 

descartáveis pela técnica de esgotamento, em placas de Petri (90x15mm) 

descartáveis contendo meio CHROMagar Candida (CHROMagar 

Microbiology, Paris, França), meio cromogênico seletivo, que permite a 

identificação de culturas mistas de leveduras, que poderiam se perder 

durante a semeadura convencional em meio sólido, segundo Powell et al. 

(1998). Após semeadura, as amostras foram incubadas a 30ºC durante 48 

horas. Foram selecionadas para o estudo as amostras que apresentaram 

crescimento, com característica de leveduras (Sullivan & Coleman, 1998). 

Estas leveduras foram mantidas em temperatura ambiente em meio ágar 

Sabouraud-dextrose, com repiques prévios a fim de que os testes fossem 

realizados com culturas recentes. Após esta etapa foi realizado o estudo 

micromorfológico das amostras. 

 

4.5. Análise da micromorfologia (microcultivo) 

Para o estudo micromorfológico, as leveduras foram semeadas em 

meio de ágar-fubá-Tween 80. Observou-se a produção e morfologia e 

disposição dos blastoconídios, clamidoconídios terminais e formação de 

pseudohifas e hifas verdadeira, sendo possível identificar o gênero e sugerir 

a espécie em avaliação (Rivalier & Seydel, 1932). Com o objetivo de 

observar estruturas características da C parapsilosis (blastoconídeos, e 
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pseudohifas), cada amostra foi semeada, com o auxilio de alças 

descartáveis, em duas estrias paralelas sobre lâmina de vidro contendo ágar 

fubá dentro de placas de Petri estéril. As estrias feitas sobre o ágar foram 

cobertas com lamínulas esterilizadas e a placa incubada a 25 – 28ºC, 

durante 48 a 96 horas (Lacaz et al. 2002). As leituras, no microscópio óptico, 

foram realizadas diariamente, com objetivas de aumento de 10x e 40x. 

 

4.6. Identificação das leveduras isoladas. Método tradicional e 

“Kit comercial API – ID 32 C" 

As leveduras isoladas foram estudadas quanto as suas características 

macroscópicas e microscópicas e reprodutivas de acordo com os métodos 

preconizados por (Kurtzman & Fell, 1998) procedendo-se de modo geral, 

segundo o protocolo utilizado para identificação de leveduras do Laboratório 

de Micologia Médica do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo – USP. 

O primeiro método utilizado foi o método tradicional Auxanograma e 

Zimograma (Hong et al 2000) e posteriormente pelo API – ID 32 C 

(BioMérieux), (Deak & Beuchat, 1993; Gutierrez et al., 1994), que identifica 

as leveduras através da Assimilação de Carboidratos.  

.  

4.7. Assimilação de carboidratos 

A assimilação de carboidratos é a habilidade que uma levedura tem 

de crescer aerobicamente na presença de determinado carboidrato fornecido 

como única fonte de energia. (Deak et al., 1993; Gutierrez et al., 1994). 
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O ID 32C® (BioMérieux) é um sistema de identificação comercial. 

Este kit consiste em uma placa contendo microcúpulas com carboidratos 

desidratados. Nestas se inocula a suspensão da levedura e incubam-se sob 

temperatura adequada (29ºC ± 2ºC) por 24-48 horas. 

Os resultados são baseados na assimilação de 29 açúcares como 

fonte de carbono para Candida, associado à resistência a cicloheximida e à 

capacidade de metabolizar a esculina. As provas positivas podem ser 

observadas pela turvação da microcúpulas. Os perfis bioquímicos obtidos 

nas reações são transformados em perfil numérico. Os resultados obtidos 

são transcritos e comparados com os perfis listados no índice (padrão) 

(Deak et al., 1993; Gutierrez et al., 1994). 

 

4.8. Tipagem molecular 

Foi realizada a tipagem molecular das 12 amostras obtidas das 

hemoculturas dos 11 RNs que apresentaram candidemia por C. parapsilosis 

e das 09 amostras de C. parapsilosis obtidas das culturas de swabs das 

mãos de 08 funcionários. 

A análise dos perfis genotípicos apresentados pelas amostras foi 

realizada por inspeção visual comparativa dos géis de eletroforese do PFGE 

e RAPD. Todas as técnicas foram repetidas três vezes, para garantir a 

reprodutibilidade dos métodos, bem como também foram testados controles 

negativos para o RAPD. Em todos os métodos de tipagem os isolados foram 
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analisados segundo o perfil eletroforético, as amostras consideradas 

apresentaram similaridade de número e posição de bandas. 

Entre as técnicas moleculares correntemente em uso, utilizamos a 

cariotipagem realizada com eletroforese em campo pulsado (Pulsed Field 

Gel Electrophoresis – PFGE) e a Amplificação Aleatória do DNA Genômico 

(RAPD - Random Amplified Polymorphic of DNA). 

4.8.1. Gel de eletroforese em campo pulsado (PFGE) 

 A realização do processo de gel de eletroforese em campo 

pulsado — PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis) — foi desenvolvida em 

três fases, a saber: 

•  Extração e preparo dos blocos de DNA: Durante a extração do 

DNA, para evitar a quebra mecânica do mesmo, as amostras foram 

envolvidas em blocos de agarose, que foram inseridos posteriormente no 

gel. 

•  Preparo do gel para corrida: O gel contendo o DNA extraído foi 

submetido à corrente elétrica que se alterou periodicamente de acordo com 

a programação estipulada, sendo que a migração do DNA ocorreu do pólo 

positivo, para o pólo negativo. 

•  Análise do DNA: O tempo requerido para os fragmentos de DNA de 

diferentes tamanhos se reorientarem no novo campo elétrico é proporcional 

ao seu peso molecular, permitindo a separação dos fragmentos de DNA. 

Fragmentos maiores gastam um maior tempo de reorientação no novo 

campo elétrico, ao passo que fragmentos menores migram mais rápido. 
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A seguir, relacionamos os passos adotados no desenvolvimento de 

cada fase do processo. 

4.8.2. Extração e preparo dos blocos de DNA 

Foi semeada uma única colônia, de cada amostra, em ágar 

Sabouraud com cloranfenicol por 48 horas à 35ºC. As colônias foram 

semeadas em sete mL de caldo Yesat Extract Peptone Dextrose (YEPD) 

(12-15 horas) à 30ºC. Centrifugação por 10 minutos a 3000 rpm. O 

precipitado foi lavado em água Milli-Q (estéril). Centrifugado 5000 rpm por 

5min a temperatura de 20ºC. Dissolução da agarose low melt e colocação no 

banho-maria à 58ºC. Foi adicionado Ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) 

50 mM (pH 8,0) de acordo com o peso do precipitado. Em seguida foi 

adicionada a enzima Lyticase para quebra da parede celular. Foi adicionada 

a esta suspensão agarose low melt a 2% à 58ºC a cada tubo. Deste modo, o 

cromossoma completo fica protegido dentro do bloco de gel de agarose 

solidificado. Os moldes foram colocados em câmara úmida e incubados à 

5ºC por 15 minutos e posteriormente à 37ºC por 2 horas (em banho-maria 

seco). A lise da membrana celular foi realizada com a adição de 2,0 mL de 

NET e 75 µL de proteinase K em cada poço overnight a 50ºC. Em seguida 

foi realizada a lavagem dos pocinhos com CHEF TE 1X (TA – 3 vezes) e 

incubação overnight a 5ºC. 

4.8.3. Preparo do gel para a corrida 

PM (Sacharomyces cereviseae), ATCC (22019)  

Condições de corrida 
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CHEF-DR II 

C. parapsilosis Temperatura: 12ºC; 

Voltagem: 4,5 V/cm; 

Tempo de corrida: 40 horas; 

Tempo inicial: 120 segundos; 

Tempo final: 280 segundos. 

4.8.4. Análise do DNA 

A tipagem molecular das amostras isoladas nas hemoculturas dos 

recém-nascidos e das mãos dos funcionários só foi realizada com os 

isolados identificados como C. parapsilosis. A análise dos perfis de banda foi 

de acordo com padrão de peso molecular - Sacharomyces cerevisae 

(Mortimer e Schild 1985; Traver e Davis. 1988).. As amostras foram 

comparadas com a amostra referência do ATCC 22019 (C. parapsilosis), 

quanto ao perfil de amostra padrão. Os isolados foram considerados 

diferentes quando apresentaram uma banda em posição diferente (Shin et 

al., 2005). 

4.8.5. Extração do DNA para Random Amplified 

Polymorphic DNA (RAPD) 

A partir da amostra semeada foi isolada uma única colônia. Está foi 

semeada em meio de cultura ágar Sabouraud com cloranfenicol (100 

mg/mL), o crescimento será até atingir a fase log, correspondendo à escala 

5 de McFarland (1.5 × 109 cells/mL), sob agitação constante (40 rpm). As 
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células foram lavadas com 0,5M EDTA (pH 8.0), retirando o meio de cultura 

do precipitado.  

A parede celular das amostras de Candida parapsilosis foram lisadas 

com a enzima Lysing enzyme na concentração de 200U (L1412; Sigma 

Chemical Co, St. Louis, MO, USA) a 37°C por 3 horas em tampão de lise (1 

M sorbitol, 100 mM EDTA e 14 mM βMe).  Os isolados foram incubados por 

30 minutos a 30°C e centrifugados a 5000×g (temperatura ambiente). O 

precipitado foi ressuspendido em 180 µL do tampão ATL (QIAamp DNA Mini 

Kit; QIAgen, Valencia, CA, USA). A lise da membrana celular de todos os 

isolados foi realizada com proteinase K (100 mg/mL) a 56°C por 3 horas.  

O DNA foi extraído utilizando o Kit QIAamp DNA MiniKit (QIAgen), e 

quantificado pelo espectrofotômetro na densidade óptica 260/280 nm. A 

integridade do DNA foi verificada pela análise do gel de eletroforese de 

agarose a 1%. 

4.8.6. Técnica de RAPD 

O perfil de bandas de todas as amostras foi observado em gel de 

agarose 1,5% corado com brometo de etídio (10ng/mL). Nós utilizamos os 

seguintes primers: LEG 2 -5’-CTGGCTTCTTCCAGCTTCA-3’, OLIGO 1 - 

5’TCACGATGCA-3’; OLIGO 3- 5’-GCCGCCGAAACGATCTAC-3’ and P5 - 

5’GTCATGAGGAATCTCGCCTG-3’. As condições utilizadas na reação de 

RAPD foram estabelecidas segundo as recomendações de Vrione et al., 

(2001) e Binelli et al., (2006). A análise foi visual de acordo com o perfil de 

bandas das amostras, considerando as diferentes posições e quantidade de 
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bandas. A reação foi repetida três vezes apresentando o mesmo perfil de 

bandas para todos os isolados. 

4.8.7. Eletroforeses 

O produto de RAPD foi visualizado por meio do gel de agarose corado 

com brometo de etídio em tampão de TBE 1X (01M Tris, 0,09 M de ácido 

bórico, 1mM EDTA, segundo Sambrook et al., 1989. O Padrão de peso 

molecular utilizado foi de 1kb DNA Ladder plus (Invitrogen). A análise dos 

géis foi realizada pelo sistema de foto documentação digital e análise SDG-

7500 (Bioagency). 

4.8.8. PCR para amplificação do DNA 

Foi realizado um PCR para a ampliação da região ITS do DNA. 

Utilizaram-se os primes ITS1 (5’TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’) e ITS4 (5’-

TCCTCCG CTTATTGATATGC-3’) e ITS4 específico para a região. Após a 

amplificação, executou-se uma eletroforese onde aplicamos o padrão “Low 

Mass” para a quantificação do DNA. (Low DNA Mass Ladder – In Vitrogen 

Life Technologies) 

4.8.9. Purificação do DNA 

Com o produto já amplificado e solúvel (≤100µl), foi realizada a 

purificação do DNA com o “Ilustra GFX PCR DNA and Gel Band Purifcation 

Kit” - GE Healthcare, UK, segundo, Vogelstein et al., 1979 e Marko et al., 

1982.  

4.8.10.  Seqüenciamento do DNA 
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As reações de seqüenciamento foram realizadas pela Genomic 

Engenharia Molecular Ltda, usando o BigDye® Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Kit da Applied Biosystems. Os produtos do seqüenciamento 

foram submetidos à eletroforese em um seqüenciador modelo 3130xl da 

Applied Biosystems. Foram processados lotes que incluem um controle de 

DNA plasmideal (pGEM, fornecido pela Genomic). Uma análise mais 

aprofundada foi realizada por comparação com as seqüências nucleotídicas 

de C. parapsilosis, C. metapsilosis e C. orthopsilosis disponíveis no 

GenBank, com auxílio do programa BLAST – 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi. 
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5. RESULTADOS 

 

Foi realizado levantamento dos prontuários, nas diferentes unidades 

do berçário da UTI-N, avaliando a freqüência dos casos de fungemia, no 

período de 2002 a 2008, como pode ser observado na figura 2 e tabela 3. Os 

resultados mostraram que houve aumento da freqüência dos casos de 

candidemia de aproximadamente 75%, em três anos (2003 – 2005). A partir 

de 2006 observa-se um declínio progressivo de 50% nos casos de infecções 

por Candida spp. Cabe ressaltar que se encontraram três espécies de 

Candida, sendo 44% dos casos de C. albicans (27 casos), 49% dos casos 

de C. parapsilosis (30 casos) e 7% de C. tropicalis (4 casos). A tabela 3 

mostra que apesar do número de internações na unidade ter diminuído a 

partir de 2002, no ano de 2003 observou-se uma incidência maior no número 

de casos. Os dados de 2002 a 2005 foram analisados e a incidência anual 

de candidemia causada por C. parapsilosis para a unidade neonatal foi 

calculada (tabela 3). Durante os anos 2006-2008 a incidência de fungemia 

por C. parapsilosis também foi calculada para avaliar o impacto das medidas 

de controle (tabela 3).  
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Tabela 3 – Incidência dos casos de fungemia por Candida parapsilosis na 
unidade neonatal no período de 2002-2008 (Hospital das Clínicas, 
Universidade de São Paulo, Brasil). 

Ano Numero de casos 
de fungemia de C. 

parapsilosis  

Número de 
admissões na 

unidade 

Incidência deC. 

Parapsilosis 
(por 1000 

admissões) 

Nºde casos 
de fungemia 
por Candida 

spp 

2002 0 2502 0 1 

2003 1 2254 0.4 14 

2004 11 2280 4.8* 18 

2005 8 1906 4.2 16 

2006 3 2053 1.5 11 

2007 6 2027 3.0 4 

2008 2 1613 1.2 2 

Observação: * p=0.00007 (chi square for trend from 2002 to 2004)  

A figura 3 mostra o número de casos de infecções por Candida spp, 

C. parapsilosis, na UTI-n no período de 2002 a 2008 e o aumento destas 

infecções nos anos de 2003, 2004 e 2005. 
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Figura 2 –– Número de casos de infecções por Candida spp e Candida 
parapsilosis na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal no período de 2002 a 
2008. 
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No período de maio de 2004 a julho de 2005, onde houve o 

predomínio de infecções por C. parapsilosis na UTI-N estudamos 15 recém-

nascidos que apresentaram candidemia (11 por C. parapsilosis) e 08 

profissionais da saúde que apresentaram culturas de swabs das mãos 

positivas para C. parapsilosis, no berçário da Unidade de Terapia Intensiva 

do Hospital das Clinicas da FMUSP. Na tabela 4 podemos ver essa 

população estudada, os recém-nascidos, a data de nascimento, a data de 

coleta e os funcionários com as respectivas datas de coleta. 
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Na figura 3, podemos visualizar a distribuição temporal ao longo dos anos de 

2003 a 2005 dos casos de candidemia por C. parapsilosis nos RNs. 

Podemos observar que há uma sobreposição dos RNs com candidemia pela 

C. parapsilosis no período de internação, especialmente entre maio de 2004 

e junho de 2005, tipificando um surto por este agente 

 

 

 

Figura 3 – Distribuição temporal dos 20 recém-nascidos que apresentaram 
fungemia por Candida parapsilosis no período de 2003 a 2005 (Hospital das 
Clínicas, Universidade de São Paulo, Brasil).  

 

Observação:  ↓período da internação em que foi diagnosticada a fungemia 
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Tabela 4 – Recém-nascidos que apresentaram culturas positivas para 
Candida parapsilosis no período de abril de 2004 a julho de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Observação: R – recém-nascido; 

Recém-
Nascidos 

Data de 
Nascimento 

Data da 
Coleta 

R1 29/04/04 16/05/04 

R2 22/09/04 29/10/04 

R3 25/10/04 21/11/04 

R4 10/11/04 21/11/04 

R5 15/12/04 19/01/05 

R6 19/01/05 27/01/05 

R7 16/01/05 11/02/05 

R8 23/01/05 13/02/05 

R9 26/04/05 02/05/05 

R10 08/06/05 24/06/05 

R11 26/06/05 22/07/05 
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Tabela 5 – Funcionários que apresentaram culturas positivas para Candida 
parapsilosis no período de março de 2005 a junho de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionários Data da 
Coleta 

F1 29/03/05 

F2 29/03/05 

F3 29/03/05 

F4 29/03/05 

F5 30/03/05 

F6 06/05/05 

F7 06/05/05 

F8 24/05/05 
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A figura 4 mostra o número de culturas realizadas das mãos dos 

profissionais da Saúde, sendo que, 13% das culturas foram positivas para C. 

parapsilosis. 

 

 

Figura 4 – Resultado das culturas obtidas das mãos dos funcionários. 
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Observação: Dos 71 funcionários que foram realizadas as coletas de swabs das mãos, 
57 apresentaram culturas negativas (79%),  9 apresentaram culturas positivas para 
Candida parapsilosis (13%), 2 com Candida albicans (3%), 2 Rhodotorula  rubra (3%), 
1 Rhodotorula glutinis (1%) e um com Trichosporum sp (1%). 

 

De quinze recém-nascidos infectados, foram isoladas doze cepas de 

C. parapsilosis (80%), duas cepas de C. tropicalis (13%) e uma cepa de C. 

albicans (7%), portanto um total de 80% das culturas recuperadas dos RNs 

foram positivas para C. parapsilosis conforme mostra a figura 5. 
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Figura 5– Resultado das Hemoculturas positivas dos recém-nascidos da 
Unidade de Terapia Intensiva neonatal, no período de abril de 2004 a julho 
de 2005.  
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Observação: Candida parapsilosis (80%), Candida tropicalis (13%), Candida albicans 
(7%). 

 

 

5.1. Identificação da Candida parapsilosis 

As leveduras do gênero Candida, foram identificadas inicialmente pela 

morfologia das colônias, aspecto e variação de cores. Na análise 

microscópica da colônia, os isolados apresentaram estruturas redondas e/ou 

ovais em brotamentos (blastoconídios), associados ou não à presença de 

hifas e pseudo-hifas. As identificações foram feitas também por um segundo 

método, o ID 32C® (BioMérieux) onde os resultados positivos para C. 

parapsilosis foram confirmados. 

A identificação micológica da C. parapsilosis dividiu-se em avaliação 

morfológica, na qual primeiramente plaqueou-se em CHROMagar Candida 

para isolamento de diferentes colônias de leveduras e certificação de isolado 

puro. Os isolados tinham consistência cremosa e coloração bege. A 
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micromorfologia dos isolados apresentavam similaridade entre si, com 

pseudomicélio abundante e ramificado, com presença em alguns campos de 

psedomicélio formado por células gigante. Nas regiões de constrições 

observam-se poucos blastosporos, variando de globosos a ovóides, 

dependendo do isolado e sempre dispostos em verticilos. A confirmação da 

micromorfologia inicialmente foi realizada por prova de assimilação e 

fermentação de fontes de carboidrato e nitrogênio, sem alteração do 

resultado previsto (Lacaz et al., 2002, Kurtzman e Fell, 1998) e confirmado 

por Api-ID32. 

Após as identificações das espécies de Candida spp, todas as amostras 

positivas para C. parapsilosis foram submetidas à extração do DNA, para 

realização da tipagem molecular.  

 

5.2. Tipagem molecular 

O método Pulsed Field Gel Eletrophoresis (PFGE), utilizado para análise 

das amostras isoladas, apresentou melhor poder discriminatório (maior 

número e posição de bandas) entre as amostras de C. parapsilosis 

estudadas (RNs e Funcionários), conforme podemos ver na figura 6. 
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Figura 6 - Perfil das amostras isoladas dos recém-nascidos e dos 
funcionários– Pulsed Field Gel Eletrophoresis - Candida parapsilosis 

 
Observação: Coluna 1: peso molecular PM (Sacharomyces cereviseae), coluna 2: 
ATCC (22019) C. parapsilosis, as colunas 3 a 14 correspondem às hemoculturas dos 
recém-nascidos; coluna 15 ATCC (22019); colunas 16 a 24 amostras dos funcionários. 

 

A figura 6, PFGE em gel de agarose 2%, dos isolados de C. 

parapsilosis, dos recém-nascidos e culturas positivas das mãos dos 

funcionários. PM: padrão de Peso Molecular de Sacharomyces cereviseae 

(Catalog number 170-3605; Bio-Rad Laboratories), ATCC (Americam Type 

Culture Collection) de C. parapsilosis (ATCC 22019); R1 – R11b 

correspondem às hemoculturas dos recém nascidos; F1-F8 correspondem 

às amostras isoladas das mãos dos funcionários. 

 Os resultados do gel de PFGE apresentaram seis perfis de bandas 

que foram comparadas com a amostra referência e por meio destes perfis 

foram identificadas como C. parapsilosis (ATCC 22019). A análise visual 

comparativa do gel possibilitou agrupar os isolados dos Funcionários (F) e 

os Recém – Nascidos (R) segundo o perfil de bandas. A análise visual 

revelou que o F1 apresentou similaridade de perfil de bandas com o R1 

(F1=R1), o F3b apresentou o perfil de bandas similar com o R2 e 



                                                                                                     RESULTADOS                39 

 

R7(F3b=R2=R7) e o F5 apresentou o perfil de bandas similar aos R6 e R10 

(F5=R6=R10). Estes resultados sugeriram que os F1, F3b e F5 podem ter 

sido os responsáveis pela transmissão para os R1, R2, R7, R6 e R10.  

 No entanto, o isolado do R3 apresentou similaridade com R5; R4 

apresentou similaridade com o R11a (R3=R11a); R8 apresentou similaridade 

com R9 e R11b (R8=R9=R11b). O que podemos observar da análise destes 

resultados foi que os três diferentes isolados devem ter sido transmitidos 

para os recém nascidos por meio de outros focos tais como cateteres e etc. 

 Foi observado também outro isolado de Candida parapsilosis o F1 e 

F6 (F1=F6) que apresentaram similaridade de bandas, o mesmo foi 

observado com F2 e F8 (F2=F8), no entanto não foi constatado que estes 

funcionários seriam o foco de transmissão. 

 Os isolados F7 e F3a apesar de não terem perfis de bandas similares 

a nenhuma amostra, estas foram identificadas como Candida parapsilosis. 

Já amostra F4 não apresentou o perfil de bandas de C. parapsilosis. 

A segunda técnica estudada foi a de RAPD que apresentou menor 

poder discriminatório entre as amostras, como podemos observar na figura 

6. 

O método RAPD também utilizados para a análise das amostras 

isoladas apresentou menor poder discriminatório, como podemos observar 

na figura 7. 
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Figura 7 –: Perfil das amostras isoladas dos recém-nascidos e dos 
funcionários - Gel - Random Amplified Polymorphic DNA Candida 
parapsilosis 

PM                F1      F2     F3a   F3b    F4      F5     F6 F7      F8        R1       R2        R3       R4       R5 R6       R7       R8       R9      R10     R11a  R11b PM                F1      F2     F3a   F3b    F4      F5     F6 F7      F8        R1       R2        R3       R4       R5 R6       R7       R8       R9      R10     R11a  R11b 

 
Observação: Coluna 1: peso molecular PM (1kb  DNA ladder - Invitrogen); a coluna 2 a 
10 correspondem às amostras dos funcionários e as colunas 11 a 22 correspondem 
hemoculturas dos recém-nascidos.  
 

A análise aleatória do polimorfismo genômico do DNA (RAPD) em gel 

de agarose 2% dos isolados de C. parapsilosis dos recém-nascidos e 

culturas positivas das mãos dos funcionários, com o primer Leg2 

(Invitrogen). PM: 1kb DNA ladder (Invitrogen); F1-F8 correspondem 

amostras isoladas das mãos dos funcionários; R1 –R11b correspondem às 

hemoculturas dos recém nascidos. 

  A análise foi realizada com quatro primers diferentes (leg2, oligo1, 

oligo3 e P5) em gel de agarose. O primer que apresentou melhor poder 

discrimatório foi o leg 2 (Figura 7).  Os resultados foram analisados 

visualmente, apresentando cinco perfis eletroforéticos. A amostra isolada do 

funcionário F8 apresentou similaridade com o R4 e R5 (F8=R4=R5), 

sugerindo que este funcionário possa ter transmitido o agente para o recém-

nascido. No entanto, alguns isolados dos funcionários apresentaram 

similaridade entre si, o F2 com o F7 (F2=F7), F6 com F3a e F5 

(F6=F3a=F5), F1 com F3b (F1=F3b). O mesmo ocorreu com os recém-
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nascidos apresentando grande similaridade dos isolados entre eles 

(R1=R2=R3=R6=R7=R8=R9=R10=R11), sugerindo ser a mesma cepa. 

5.2.1. Comparação dos perfis eletroforéticos pelos 

métodos de RAPD e PFGE. 

Comparando os resultados obtidos a partir dos métodos RAPD e 

PFGE, e considerando somente os perfis que apresentaram número e 

posição de bandas iguais, encontramos apenas dois perfis eletroforéticos 

iguais entre dois recém-nascidos. R2 apresentou perfil elétroforético igual 

com R7 pelos dois métodos, sendo R2=R7 e R6 apresentou perfil 

eletroforético igual ao perfil de R10 pelos dois métodos, sendo R6=R10. 

5.2.2. Resultados do seqüenciamento do DNA 

Os resultados do seqüenciamento de DNA dos isolados confirmaram 

a identificação fenotípica (métodos clássicos) e genotípica (tipagem 

molecular) onde todos os isolados dos RNs foram identificados como C. 

parapsilosis. Apenas uma amostra isolada do funcionário número 5 foi 

caracterizada pelo seqüenciamento do DNA como C. orthopsilosis sendo os 

demais isolados confirmados C. parapsilosis. As seqüências obtidas serão 

depositadas no banco de dados genômico (GenBank). 

.
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6. CONCLUSÃO  

• Os dados recuperados pelo nosso estudo permitem concluir que: 

• Não foi possível definir a fonte da infecção que originou o surto de 

candidemia no período estudado 

• Houve um aumento significativo na incidência da C. parapsilosis, 

causando candidemia na UTI-N no período de 2002 a 2008, 

observando-se um aumento de 75% na freqüência de casos de 

candidemia, entre os anos de 2003 a 2005. 

• As técnicas empregadas para a análise e o sequenciamento do DNA 

das amostras fúngicas recuperadas dos indivíduos incluídos no 

estudo permitiram confirmar a ocorrência de um surto de candidemia 

pela C. parapsilosis nos recém-nascidos da UTI-N, no período de 

2003 a 2005, porém não se estabeleceu nexo de transmissão das 

cepas isoladas das mãos dos funcionários para os RNs, uma vez que 

não houve concordância do material genético entre cepas obtidas dos 

oito funcionários e cepas obtidas das hemoculturas dos RNs com 

candidemia. 

• O emprego de duas técnicas de análise do DNA fúngico, aqui 

representadas pelo RAPD e pela PFGE, provou ser relevante para 

não se afirmar equivocadamente à existência de similaridade entre o 

material genético das cepas recuperadas nas amostras biológicas, 

evitando-se estabelecer falsos nexos causais. 
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7. DISCUSSÃO 

 O levantamento realizado no período de 2002 a 2008 revelou que as 

diferentes unidades de berçário da UTI-N evoluíram de uma baixa incidência 

na freqüência de casos de fungemia para um surto. No entanto, a C. 

parapsilosis é mais freqüente em recém-nascidos nas UTI-N e sua 

incidência está associada ao fato de serem prematuros e apresentarem 

baixo-peso (Clerihew et al., 2007; Blyth et al., 2009). 

 Os resultados obtidos demonstraram que houve aumento de 75% da 

freqüência de casos de candidemia, entre os anos de 2003 a 2005. No 

entanto, em 2006 observa-se um declínio progressivo de 50% dos casos de 

infecções por Candida spp. Apesar do número de internações na unidade ter 

diminuído a partir de 2002, houve um aumento no número de casos de 

infecções fúngicas causadas por leveduras do gênero Candida, aumentando 

assim a incidência em 2003. 

 Infecções fúngicas invasivas, causadas por leveduras do gênero 

Candida, têm emergido como uma grave ameaça para pacientes 

hospitalizados a nível mundial nas últimas décadas (Pfaller et al., 2001; 

Banerjee et al., 1991). Desde 1990, tem se tornado claro que a Candida spp 

permanece como importante causa de infecção nosocomial. A proporção 

dessas infecções, devido a espécies de Candida não albicans está 

aumentando, cada vez mais (Fridkin e Jarvis, 1996; Pfaller, 1996). Em nosso 

estudo podemos observar este aumento de infecção por Candida não 

albicans, com a C. parapsilosis representando 80% das hemoculturas 

positivas recuperadas dos RNs. 
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Alguns autores ressaltam a importância da origem exógena das 

candidemias, as quais podem ser transmitidas para o paciente através de 

catéteres, nutrição parenteral e pelas mãos dos profissionais da saúde (Shin 

et al., 2005; Sanchez et al., 1993; Ruiz-Diez et al.,1997; Clark et al., 2004, 

Diekema et al., 1997; Weems et al., 1996, Miranda et al., 2008)). Em 1998, 

Levin et al. relataram o estudo de caso-controle (18 controles) de fungemia 

por C. parapsilosis relacionado ao uso prolongado de catéteres venoso 

centrais, mostrou que as mãos de três profissionais da saúde tiveram 

culturas positivas para C. parapsilosis. Os cariótipos eletroforéticos 

mostraram dois perfis iguais entre pacientes e profissionais da saúde, porém 

foi utilizado apenas o método PFGE para a tipagem molecular. Segundo 

Miranda et al., (2009) a tipagem molecular dos isolados de C. parapsilosis 

demonstrou similaridade entre os 12 isolados obtidos do sangue dos recém-

nascidos e seis pontas de catéteres em um estudo anterior no HC-FMUSP 

sem qualquer semelhança entre os isolados de sangue e isolados da pele e 

gastrointestinal. Em nosso estudo foi obtido uma amostra de sangue dos 

recém-nascidos e uma amostra das mãos dos funcionários durante o surto, 

para avaliar se as mãos poderiam ter desempenhado o papel de veículo da 

transmissão da infecção. Os resultados obtidos demonstraram que os 

isolados das mãos não apresentaram semelhança com os isolados do 

sangue quando avaliados pelos dois métodos de tipagem (RAPD e PFGE), o 

que difere dos estudos anteriores com o mesmo objetivo os quais estes 

indicaram que a transmissão das cepas das leveduras foi veiculada dos 
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profissionais da saúde para os pacientes (Sanches et al.,1993; Levin et al., 

1998). 

Em nosso estudo, um maior poder discriminatório foi conseguido 

através da combinação de dois métodos de tipagem molecular com 

diferentes mecanismos, tais como, a PCR-RAPD e PFGE. A PFGE 

apresentou um número de perfis de bandas maior que o número de perfis 

apresentado pela PCR-RAPD, no entanto, a combinação dos dois métodos 

apresentou maior poder discriminatório que o PFGE isolado. Segundo 

Nantel et al., (2006), nenhuma técnica isoladamente pode afirmar a 

similaridade entre as amostras.  

  Durante o surto, dentro da na nossa unidade, houve vários problemas 

estruturais, inclusive uma excessiva admissão de pacientes na unidade que 

pode ter repercutido nas práticas de saúde e que necessitou um longo 

tempo para serem equacionadas. Como discutido acima, as mãos dos 

funcionários demonstraram ser a fonte primária de contágio e outras 

possíveis fontes de contaminação e transmissão, tais como, soluções ou 

medicações poderiam também levar a um surto monoclonal de Candida spp. 

Assim, embora a transmissão não possa ser plenamente esclarecida, o 

aumento do número de casos, indica problemas na aplicabilidade dos 

cuidados de saúde. 

Diante dos fatos evidenciados foram reavaliadas práticas de cuidados 

de saúde na unidade neonatal e avaliadas visitas realizadas à farmácia onde 

eram produzidas as nutrições parenterais. As seguintes medidas de controle 

foram aplicadas a partir de abril de 2004: (i) mudanças no manuseio das 
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NPT pelo pessoal da unidade, (ii) diminuição do número de pacientes 

internados, a fim de alcançar uma taxa de ocupação mensal de 90%, (iii) 

aumento da disponibilidade de fornecimentos de aventais, e (iv) 

fornecimento de soluções anti-sépticas, treinamento de assepsia e lavagens 

de mãos para os funcionários.  

 Uma amostra isolada das mãos de um funcionário (F5), identificada 

como C. parapsilosis no início do estudo, após ser submetida ao 

seqüenciamento genômico, demonstrou pertencer na verdade a espécie 

Candida orthopsilosis. Este dado vem a confirmar o que Tavanti et al. (2005) 

e Gomez-Lopez et al. (2008) haviam relatado em seus estudos, que os 

métodos convencionais que não diferenciam a C. parapsilosis das duas 

novas espécies citadas na literatura a C. orthopsilosis e C. metapsilosis. 

 

 Os resultados obtidos em nosso estudo demonstraram que os fatores 

de risco nas infecções fungicas, em recém-nascidos nas UTI-N, entre eles, a 

prematuridade, baixo peso ao nascer, uso de antibióticoterapia de amplo 

espectro, uso de cateteres e nutrição parenteral, foram semelhantes em 

comparação com aqueles descritos em estudos anteriores (Huang et al., 

2000; Saiman et al., 2000). Outro problema referente ao cuidado neonatal 

que foi observado é a permanência prolongada na UTI-N, que também 

contribui para a ocorrência de candidemia. Em nosso estudo, dez recém-

nascidos usavam CVC, no momento da candidemia. A longa permanência 

no uso do CVC favorece a infecção por fungo. Na moderna terapia intensiva 

neonatal, usa se frequentemente a introdução do CVC para as alimentações 
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parenterais e isso favorece o aumento de infecções por Candida, 

principalmente a C. parapsilosis. 

Infecções sistêmicas por C. parapsilosis foram associadas com as 

taxas significativas de sobrevivência quando comparadas com as infecções 

causadas por outras espécies de Candida. Em nosso estudo, a mortalidade 

foi de 45%, maior do que o esperado, número significativo entre os casos, e 

este evento negativo pode ser associado a vários outros fatores, tais como, 

o local da infecção, tratamento adequado, uso prolongado de cateteres, 

elementos estes que não foram avaliados no presente estudo. Assim estes 

resultados devem ser interpretados com cautela. É possível que a 

predominância de recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer possa 

explicar este achado. Estudos sugerem que a incapacidade da remoção do 

cateter logo que é diagnosticado a candidemia no recém-nascido é um fator 

de risco para óbito (Karlowicz et al., 2000; Benjamin et al, 2006). Assim o 

atraso na remoção do CVC em nosso estudo também poderia explicar esses 

achados. 

Nossos resultados demonstraram que a incidência de fungemia por C. 

parapsilosis na UTI-N variou muito ao longo de 7 anos na UTI-N do HC-

FMUSP. É possível que o aumento das taxas possa ser usado como 

indicador da necessidade de iniciativas de melhora da qualidade na Unidade 

de Cuidados Intensivos Neonatais. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Instruções para preenchimento no verso) 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE ........................................................ ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M �   F �  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ............................................................................ Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO: ................................................................. CIDADE  ............................................................. 

CEP:...........................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................................................................ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ....................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M �   F �   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ................................................................. Nº ................... APTO: .................................. 

BAIRRO: ........................................................ CIDADE: ....................................................................... 

CEP: .......................TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

__________________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  Investigação de candidemia em UTI-N. 

2. PESQUISADOR: Prof. Dr. Paulo Ricardo Criado 

CARGO / FUNÇÃO: Médico / Dermatologista INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 66343 

UNIDADE DO HCFMUSP Departamento de Dermatologia Instituto Central. 



                                                                                                             ANEXOS                51 

 

3.  AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

SEM RISCO X   RISCO MÍNIMO   RISCO MÉDIO � 

 RISCO BAIXO �  RISCO MAIOR � 

   4. DURAÇÃO DA PESQUISA :  12   meses. 

_______________________________________________________________________________       

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

1. Desenho do estudo e objetivo(s) 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa 

comparar as cepas encontradas no sangue dos Recém-nascidos com as cepas encontradas nas mãos 

dos atendentes desta UTI - Neonatal. Participando, você estará contribuindo para a descoberta de um 

novo caminho para o controle das infecções hospitalares. 

Antes de tomar uma decisão é importante que você compreenda porque esta pesquisa clínica está 

sendo realizada e o que ela envolverá. Por favor, leia com atenção este documento, faça as perguntas 

que desejar e pense bem antes de concordar. 

Sinta-se à vontade para perguntar sobre quaisquer dúvidas ou para pedir maiores informações ao 

seu médico antes de tomar uma decisão sobre sua participação. Se, após a leitura destas informações, 

você não concordar em participar da pesquisa, não haverá qualquer prejuízo quanto ao seu trabalho 

neste hospital. 

Se você escolher participar, você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento e deixará 

de participar do estudo, sem que haja qualquer prejuízo quanto à continuidade do seu trabalho no 

hospital, devendo apenas informar ao médico responsável o motivo que o levou a se retirar do estudo. 

O objetivo deste estudo é descobrir se há uma transmissão de Candida parapsilosis presente no meio 

ambiente e conseqüentemente nas mãos dos funcionários para os Recém-nascidos de baixo peso. 

2. Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e identificação dos 

que forem experimentais e não rotineiros. 
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Se você decidir participar deste estudo e assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

serão feitas coletas com “swabs” nas regiões interdigitais e subungueais das suas mãos para realização de 

culturas.  Não será feito nenhum outro tipo de coleta. 

3. Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – coleta de sangue por punção 

periférica da veia do antebraço; exames radiológicos 

Não será necessária a coleta de sangue, nem outros exames complementares. O único procedimento 

executado nos funcionários do berçário consistirá na coleta de swabs das regiões entre os dedos das mãos 

e das unhas, através de um instrumento que se assemelha a um cotonete estéril, o que é indolor e não 

invasivo.  

4. Desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3. 

Este tipo de coleta não lhe causará nenhum desconforto ou risco. Será feita uma assepsia no local e 

passaremos a ponta de algodão do “swabs” em suas mãos. 

5.  Benefícios que poderão ser obtidos 

Não haverá benefício direto ao participante, exceto o diagnóstico de uma candidose cutânea, se 

existente e o seu tratamento pela equipe de dermatologia do HC-FMUSP, aqui representada pelo 

pesquisador principal, o Dr. Paulo Ricardo Criado. Eventualmente as leveduras do gênero Candida 

podem ser encontradas saprofiticamente no homem, animais e também no solo, água, vegetais e em 

diversos ambientes, inclusive os hospitalares, podendo causar doenças nos recém-nascidos de baixo peso 

devido à imaturidade do sistema imune.  A sua participação também estará contribuindo para o estudo 

desta doença e saber qual o provável meio de transmissão. 

6. Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o paciente 

pode optar 

Existem outros procedimentos alternativos para o diagnóstico desta doença se você decidir não 

participar deste estudo. O seu médico poderá informá-los, caso você deseje não participar do estudo. 

7. Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 
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Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas e às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa. 

Você tem o direito de questionar o médico responsável pelo acompanhamento do estudo a 

qualquer momento, no sentido de esclarecer todas as dúvidas decorrentes em questão, sejam elas 

relacionadas com os riscos, benefícios ou quaisquer outros assuntos ligados a este estudo e com o 

tratamento da doença que o afete. Se você tiver dúvidas sobre seus direitos e deveres durante a 

participação no estudo, você deve esclarecê-los com o seu médico. O principal investigador é o Dr. 

Paulo Ricardo Criado, que pode ser encontrado no endereço Rua: Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 255 

3 andar, tel: 30884894 ou pelo celular  86850247. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ouvídio Pires de Campos, 225 – 5 andar – tel.3069-6442 

ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 rama 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br. 

8. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

Instituição; 

Você poderá retirar seu consentimento, a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 

que haja qualquer prejuízo quanto à continuidade de seu trabalho nesta instituição, devendo apenas 

informar ao médico responsável o motivo que o levou a abandonar o estudo, para que esta informação 

conste na avaliação global dos resultados obtidos com todos os pacientes. 

9.  Direito de confidencialidade  

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada 

a identificação de nenhum paciente. 

Em hipótese alguma você terá sua identidade divulgada para outras pessoas ou entidades, além 

daquelas que participam efetivamente do acompanhamento deste estudo. Estarão, também, mantidas 

em sigilo todas as informações obtidas e que estejam relacionadas com a sua privacidade. 
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10. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

Você terá o direito de manter-se informado sobre os dados obtidos pelo estudo a qualquer  

momento. 

11. Despesas e compensações. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 

sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

12.  Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa. 

 Nós pesquisadores nos comprometemos em utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, no estudo intitulado ”Transmissão Horizontal de Candidose por 

Candida parapsilosis em Recém-nascidos de Baixo Peso”. 

Eu discuti com o Dr. Paulo Ricardo Criado sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal 
Data         /       /        

 

Assinatura da testemunha  
Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual. 
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(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

 _________________________________________________ 

Pesquisador Dr. Paulo Ricardo Criado. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Instruções para preenchimento no verso) 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE ........................................................ ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M �   F �  

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ............................................................................ Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO: ................................................................. CIDADE  ............................................................. 

CEP:...........................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................................................................ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ....................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M �   F �   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ................................................................. Nº ................... APTO: .................................. 

BAIRRO: ........................................................ CIDADE: ....................................................................... 
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CEP: .......................TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

__________________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Investigação de candidemia em UTI-N. 

2. PESQUISADOR: Prof. Dr. Paulo Ricardo Criado 

   CARGO / FUNÇÃO: Médico / Dermatologista  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 66343 

UNIDADE DO HCFMUSP Departamento de Dermatologia Instituto Central 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

SEM RISCO X   RISCO MÍNIMO    RISCO MÉDIO � 

 RISCO BAIXO �  RISCO MAIOR � 

4.  DURAÇÃO DA PESQUISA :  12   meses. 

_______________________________________________________________________________       

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

1. Desenho do estudo e objetivo(s) 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa 

comparar as cepas encontradas no sangue dos Recém-nascidos com as cepas encontradas nas mãos 

dos atendentes desta UTI - Neonatal. Participando, você estará contribuindo para a descoberta de um 

novo caminho para o controle das infecções hospitalares. 

Antes de tomar uma decisão é importante que você compreenda porque esta pesquisa clínica está 

sendo realizada e o que ela envolverá. Por favor, leia com atenção este documento, faça as perguntas 

que desejar e pense bem antes de concordar. 

Você, que é o responsável legal do recém-nascido, deve se sentir à vontade para perguntar sobre 

quaisquer dúvidas ou para pedir maiores informações ao médico da criança e ao médico investigador 

antes de tomar uma decisão sobre a participação da criança. Se, após a leitura destas informações, 
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você não concordar em participar da pesquisa, não haverá qualquer prejuízo quanto ao seu trabalho 

neste hospital. 

Se você escolher participar, você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento e deixará 

de participar do estudo, sem que haja qualquer prejuízo quanto à continuidade do seu trabalho no 

hospital, devendo apenas informar ao médico responsável o motivo que o levou a se retirar do estudo. 

O objetivo deste estudo é descobrir se há uma transmissão de Candida parapsilosis presente no meio 

ambiente e conseqüentemente nas mãos dos funcionários para os recém-nascidos de baixo peso. 

2. Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e identificação dos 

que forem experimentais e não rotineiros. 

Se você decidir pela participação do menor neste estudo e assinar este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, será utilizada uma amostra do sangue coletado para exames de rotina no berçário e 

não será feita nenhuma outra coleta. 

3. Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – coleta de sangue por punção 

periférica da veia do antebraço; exames radiológicos 

Não será necessária a coleta extra de sangue nem outros exames complementares. O único 

procedimento executado nos recém-nascidos é coleta de sangue de rotina do berçário, onde utilizaremos 

uma pequena amostra deste material.  

4. Desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3. 

Este tipo de coleta causará apenas um pequeno desconforto na hora da punção, podendo aparecer um 

pequeno hematoma no local. 

5.  Benefícios que poderão ser obtidos 

Haverá benefício direto a criança, uma vez que se estabelecerá o diagnóstico de uma candidose 

sistêmica, se existente e o propiciará o seu adequado tratamento pela equipe de Pediatria do HC-FMUSP. 

Eventualmente as leveduras do gênero Candida podem ser encontradas saprofiticamente no homem, 

animais e também no solo, água, vegetais e em diversos ambientes, inclusive os hospitalares, podendo 

causar doenças nos recém-nascidos de baixo peso devido à imaturidade do sistema imune.  A participação 
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da sua criança também estará contribuindo para o estudo desta doença e saber qual o provável meio de 

transmissão. 

6. Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o paciente 

pode optar. 

Existem outros procedimentos alternativos para o diagnóstico desta doença se você decidir não 

participar deste estudo. O seu médico poderá informá-los, caso você deseje não participar do estudo. 

6. Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

o esclarecimento de eventuais dúvidas e às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa. 

Você tem o direito de questionar o médico responsável pelo acompanhamento do estudo a 

qualquer momento, no sentido de esclarecer todas as dúvidas decorrentes em questão, sejam elas 

relacionadas com os riscos, benefícios ou quaisquer outros assuntos ligados a este estudo e com o 

tratamento da doença que o afete. Se você tiver dúvidas sobre seus direitos e deveres durante a 

participação no estudo, você deve esclarecê-los com o seu médico. O principal investigador é o Dr. 

Paulo Ricardo Criado, que pode ser encontrado no endereço Rua: Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 

3 andar, tel: 30884894 ou pelo celular  86850247. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ouvídio Pires de Campos, 225 – 5 andar – tel.3069-6442 

ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 rama 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br. 

7. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 

Instituição; 

Você poderá retirar seu consentimento, a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 

que haja qualquer prejuízo quanto à continuidade de seu trabalho nesta instituição, devendo apenas 
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informar ao médico responsável o motivo que o levou a abandonar o estudo, para que esta informação 

conste na avaliação global dos resultados obtidos com todos os pacientes. 

8.  Direito de confidencialidade  

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada 

a identificação de nenhum paciente. 

Em hipótese alguma você terá a identidade da criança divulgada para outras pessoas ou 

entidades, além daquelas que participam efetivamente do acompanhamento deste estudo. Estarão, 

também, mantidas em sigilo todas as informações obtidas e que estejam relacionadas com a 

privacidade da criança. 

8. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

Você terá o direito de manter-se informado sobre os dados obtidos pelo estudo a qualquer 

momento. 

9. Despesas e compensações. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 

sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

10.  Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa. 

 Nós pesquisadores nos comprometemos em utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, no estudo intitulado ”Transmissão Horizontal de Candidose por 

Candida parapsilosis em Recém-nascidos de Baixo Peso”. 

Eu discuti com o Dr. Paulo Ricardo Criado sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 



                                                                                                             ANEXOS                60 

 

despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal 
Data         /       /        

 

Assinatura da testemunha  
Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

 _________________________________________________ 

Pesquisador Dr. Paulo Ricardo Criado. 
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10. APÊNDICE 
 
Tabela 6 – Dados recuperados dos prontuários dos recém-nascidos com candidemia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: RN – recém-nascidos; RG – registro geral; IG – idade gestacional; PN – peso ao nascer; TP – tipo de parto; M sexo masculino; F – sexo 
feminino; DN – data de nascimento; UI – unidade de internação; D – destino; DTD – data destino 

RN IG PN TP Sexo DN UI D DTD DI 
1 28 5/7 sem 620 cesárea F 29/04/2004 EBEN óbito 03/06/2004 34 
2 36 1/7 sem me ma cesárea F 22/09/2004 EBEA óbito 23/11/2004 61 
3 29 6/7 sem 1.100  cesárea M 25/10/2004 EBEN alta 31/12/2004 66 
4 27 2/7 sem 1.140 cesárea F 10/11/2004 EBEN óbito 23/12/2004 43 
5 28 1/7 sem 1.180 cesárea F 15/12/2004 UBER óbito 29/01/2005 44 
6 26 sem 630 cesárea F 19/01/2005 EBEN óbito 26/02/2005 37 
7 26 3/7 sem 940 cesárea M 16/01/2005 UBER óbito 28/02/2005 42 
8 30 5/7 sem 1.670 cesárea F 23/01/2005 EBEN alta 08/03/2005 45 
9 32 2/7 sem 1.220 cesárea F 26/04/2005 UBER alta 28/06/2005 62 

10 29 4/7 sem 1.570 cesárea F 08/06/2005 UBER alta 23/07/2005 45 
11 28 4/7 sem 780 cesárea F 26/06/2005 EBEI óbito 02/08/2005 36 
12 - 1.100 cesárea M 25/05/2005 UBER alta 09/08/2005 74 
13 -  cesárea M 04/12/2003 UBEI  16/02/2004 72 
14 - 1.290 cesárea M 16/11/2004 UBER alta 05/01/2005 49 
15 31 sem 1.640 cesárea M 29/11/2004 UBER alta 20/01/2005 51 
16 33 4/7 sem 1.770 cesárea F 29/04/2005 UBER alta 06/06/2005 37 
17 27 3/7 sem- 740 cesárea F 06/01/2005 UBER Óbito 18/01/2005 12 
18 26 sem- 680 cesárea M 05/09/2004 UBER alta 14/10/2004 39 
19 26 3/7sem- 650 cesárea F 01/05/2004 UBER Óbito 04/06/2004 33 
20 27 sem- 830 cesárea M 24/09/2004 UBER óbito 14/10/2004 20 
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Tabela 6 – Dados recuperados dos prontuários dos recém-nascidos com candidemia (continução) 
 
 

 
Observação: DI – dias de internação; CVCdi – data da introdução do CVC; CVCdr – data da retirada do CVC; CVCd – dias com CVC; npti – início da 
nutrição parenteral; nptt – retirada da nutrição parenteral; nptd – dias com a npt; HC1 – primeira hemocultura positiva; Apgar – índice de Apgar. 

 

RN Apgar 1’ Apgar 5’ Apgar 10’ CVCdi CVCdr cvcd npti nptt nptd  HC1t 
1 2 6 7 03/05/2004 16/05/2004 13 01/05/2004 16/05/2004 15 16/05/2004 
2 7 8 8 13/10/2004 29/10/2004 16 29/09/2004 29/10/2004 30 29/10/2004 
3 8 9 9 27/10/2004 21/11/2004 24 28/10/2004 21/11/2004 23 21/11/2004 
4 9 9 9 18/11/2004 21/11/2004 03 11/11/2004 21/11/2004 10 21/11/2004 
5 - 10 10 22/12/2004 19/01/2005 27 17/12/2004 19/01/2005 32 19/01/2005 
6 1 6 7 20/01/2005 27/01/2005 07 10/01/2005 27/01/2005 17 27/01/2005 
7 0 6 6 20/01/2005 02/02/2005 12   0 11/02/2005 
8 3 7 9 31/01/2005 13/02/2005 13 24/01/2005 13/02/2005 19 13/02/2005 
9 6 8 10   0 28/04/2005 02/05/2005 4 02/05/005 

10 7 8 9 10/06/2005 24/06/2005 14 11/06/2005 24/06/2005 13 24/06/2005 
11 3 7 9 01/07/2005 22/07/2005 21 30/06/2005 22/07/2005 22 22/07/2005 
12 5 7 9 27/05/2005 14/06/2005 17 27/05/2005 14/06/2005 17 14/06/2005 
13          24/12/2003 
14 7 10 10 19/11/2004 29/11/2004 10 19/11/2004 29/11/2004 10 29/11/2004 
15 8 9 10 18/12/2004 24/12/2004 06 18/12/2004 24/12/2004 06 21/12/2004 
16 8 9 10 06/05/2005 19/05/2005 13 09/05/2005 03/06/2005 24 12/05/2005 
17 4 7 10 08/01/2005 18/01/2005 10 08/01/2005 18/01/2005 10 17/01/2005 
18 1 3 6 07/09/2004 15/09/2004 08 07/09/2004 15/09/2004 8 15/09/2004 
19 3 7 10 03/05/2004 21/05/2004 18 03/05/2004 21/05/2004 18 21/05/2004 
20 4 10 10 25/09/2004 14/10/2004 19 26/09/2004 09/10/2004 13 13/10/2004 


