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RESUMO

Pedroso, C.P.A. Aspectos clínicos e terapêuticos da Candidíase
sistêmica em UTI neonatal: estudo de 60 casos. São Paulo, 2005. 86p.
Dissertação (mestrado). Faculdade de Medicina da Univervidade de São
Paulo.

INTRODUÇÃO: A candidíase sistêmica neonatal tem sido diagnosticada
com freqüência crescente, devido ao aumento do número de recémnascidos de muito baixo peso e utilização de recursos tecnológicos cada vez
mais sofisticados no seu tratamento. OBJETIVOS: Geral; descrever os
aspectos clínicos, etiológicos e terapêuticos da candidíase sistêmica em
recém-nascidos internados em Unidade de Terapia Intensiva neonatal.
Específicos; descrever os sinais e sintomas e as complicações apresentadas
em recém-nascidos portadores de candidíase sistêmica e as espécies de
Candida; comparar a evolução clínica dos recém-nascidos considerando-se
o tipo de preparado de anfotericina B utilizado no tratamento (convencional
ou formulação lipídica). CASUÍSTICA E MÉTODOS: Estudo observacional,
em 60 recém-nascidos com candidíase sistêmica internados na Unidade de
Cuidados Intensivos Neonatal do Instituto da Criança do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no
período de 1994 a 2003. Foi preenchido protocolo com os antecedentes
perinatais, dados clínicos e exames laboratoriais e analisadas as variáveis

categóricas e qualitativas. RESULTADOS: A freqüência anual de candidíase
sistêmica

no

período

do

estudo

foi,

respectivamente:

1%(1994);

0,8%(1995);1,1%(1996);2,2%(1997);1,4%(1998);2,4%(1999);1%(2000);1,7%
(2001);5,1%(2002);2,1%(2003). Houve predomínio de recém-nascidos prétermo, do sexo masculino. O baixo peso ao nascimento ocorreu em 63,3%
dos recém-nascidos, sendo 50% com peso < 1500g, e, destes 23,3% com
peso < 1000g. Fatores de risco: uso prévio de antibióticos (96,6%), catéter
venoso central (95%), intubação traqueal (91,7%), nutrição parenteral (90%),
prematuridade

(65%).

Sinais

e

sintomas:

alterações

respiratórias,

anormalidades da temperatura, letargia, hepatomegalia e esplenomegalia.
Espécies

de

Candida:

C.

albicans

(83,3%),

C.

tropicalis

(6,7%),

C.parapsilosis (5%) e C.glabrata (1,7%). Complicações: infecção do trato
urinário (66,7%), pneumonia (56,7%), meningite (13,3%), endocardite
(13,3%), trombose venosa profunda (10%), endoftalmite (6,7%), abscesso
renal (1,7%). O tratamento foi realizado com formulação lipídica de
Anfotericina B(70%), Anfotericina convencional (25%) e associação de
antifúngicos (5%). A mortalidade foi de 33,3% estando associada à
pneumonia (p < 0,043) e plaquetopenia (p < 0,0142). CONCLUSÃO: A
freqüência global de candidíase foi de 1,8%, sendo superior às taxas
observadas recentemente por outros autores. Os sinais e sintomas mais
freqüentes foram alterações respiratórias. A Candida albicans foi identificada
na maioria dos casos, seguida de C. tropicalis, C. parapsilosis e C.
glabrata,concordando
complicações

foi

com

levada,

estudos
com

da

literatura.

mortalidade

de

A

freqüência

33,3%,

a

qual

de
foi

significativamente associada à presença de pneumonia e plaquetopenia. A
sobrevida foi significativamente maior no grupo de crianças tratadas com
formulação lipídica de Anfotericina B. Os resultados obtidos evidenciam a
importância da investigação sistemática de complicações multissistêmicas
em todos os RN com hemocultura ou cultura de material estéril positiva para
Candida sp.

SUMMARY

Pedroso, C.P.A. Clinical and therapeutics aspects of systemic
candidiasis in neonatal NICU: study of 60 cases. São Paulo, 2005.86p.
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo.

INTRODUCTION: Neonatal systemic candidiasis has been diagnosed with
increasingly frequency, due to the increased number of very-low birthweight
newborns and the use of more sophisticated technological resources in their
treatment. OBJECTIVES: General: to describe the clinical, etiological and
therapeutic aspects of systemic candidiasis in newborns admitted at the
Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Specific: to describe the signs and
symptoms and the complications presented by newborns with systemic
candidiasis and the Candida species; to compare the clinical evolution of the
newborns considering the type of Amphotericin B preparation used in the
treatment (conventional or lipid formulation). PATIENTS AND METHODS:
Observational study, carried out in 60 newborns with systemic candidiasis
admitted at the NICU of Instituto da Criança of Hospital das Clinicas of the
University of São Paulo School of Medicine, from 1994 to 2003. A protocol
that included perinatal antecedents, clinical data and laboratory assessment
was filled out, and the category and qualitative variables were analyzed.

RESULTS: The annual frequencies of systemic candidiasis during the study
period were, respectively: 1% (1994); 0.8% (1995); 1.1% (1996); 2.2%
(1997); 1.4% (1998); 2.4% (1999); 1.0% (2000); 1.7%(2001); 5.1% (2002)
and 2.1%(2003). There was a predominance of male preterm newborns. Low
birthweight occurred in 63.3% of the newborns, with 50% of them weighing <
1,500g and among those, 23.3% weighed < 1,000g. Risk factors: previous
antibiotic treatment (96.6%), central venous catheter (95%), tracheal
intubation (91.7%), parenteral nutrition (90%), and prematurity (65%). Signs
and symptoms: respiratory alterations, temperature abnormalities, lethargy,
hepatomegaly and splenomegaly. Candida species: C. albicans (83.3%), C.
tropicalis (6.7%), C. parapsilosis (5%) and C. glabrata (1.7%). Complications:
urinary tract infection (66.7%), pneumonia (56.7%), meningitis (13.3%),
endocarditis (13.3%), deep venous thrombosis (10%), endoftalmitis (6.7%),
renal abscess (1.7%). Treatment was carried out with a lipid formulation of
Amphotericin B (70%), conventional Amphotericin (25%) and an association
of antifungal drugs (5%). Mortality was 33.3%, being associated to
pneumonia (p< 0.043) and thrombocytopenia (p< 0.0142). CONCLUSION:
The global frequency of candidiasis was 1.8%, being higher than those
observed recently by other authors. The most frequently observed signs and
symptoms were respiratory alterations. Candida albicans was identified in
most cases, followed by C. tropicalis, C. parapsilosis and C. glabrata, which
is agreement with literature data. The complication rate was elevated, 33.3%,
and it was significantly associated to the presence of pneumonia and
thrombocytopenia. The survival rate was significantly higher in the group of

children treated with a lipid formulation of Amphotericin B. The results
obtained

show

the

importance

of

the

systematic

investigation

of

multisystemic complications in all newborns with a blood or sterile material
culture positive for Candida sp.
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A candidíase sistêmica tem sido diagnosticada com freqüência
crescente em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatais, devido
ao aumento do número de recém-nascidos de muito baixo peso e
utilização de recursos tecnológicos cada vez mais sofisticados no
tratamento dessas crianças. Yamamura et al. (1999) em 14 centros do
Canadá, no período de 1992 a 1994 descreveram 415 casos de
candidemia, sendo 48 (11,6%) em crianças, das quais 3,8% eram
recém-nascidos pré-termo. Karlowicz et al. 2000a, em 536 recém
nascidos com sepse, diagnosticaram Candida sp em 18% dos
neonatos. Sax et al. (2001) em 1928 pacientes hospitalizados, incluindo
adultos, crianças maiores e neonatos, relataram 142 casos de sepse,
sendo os principais agentes etiológicos a Escherichia coli (19%), o
Staphylococcus aureus (12%) e a Candida albicans (5,5%). Lyytikäinen
et al. (2002) em estudo de 1 ano com adultos, crianças e neonatos
detectaram 1621 casos de infecção, sendo 65% causadas por
bactérias gram-positivas, 31% por gram-negativas e 4% por fungos.
Hajjeh et al. (2004) relataram aumento da infecção por Candida spp em
Baltimore entre os anos de 1998 a 2000. Os autores detectaram 1143
casos, entre os quais 64 (5,6%) ocorreram em lactentes com idade
inferior a três meses, sendo 74% neonatos.
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A mortalidade da sepse por Candida spp é elevada, variando
entre 25 a 54% dos casos, podendo atingir 70% em recém-nascidos de
muito baixo peso (Reyes et al. 1996) e situando-se entre 20 a 40%
quando considerados os óbitos ocorridos até 30 dias de vida (Kaufman
et al. 2001, Benjamin et al. 2003a).
Entre os principais fatores de risco destacam-se o uso de
antibióticos de amplo espectro, como as cefalosporinas de terceira
geração e o carbapenen, especialmente quando são administrados
dois ou mais antibióticos (Weese 1987; Faix 1989; Ng 1994), idade
gestacional inferior a 28 semanas (Benjamin et al. 2003c), ventilação
mecânica, catéter venoso central, nutrição parenteral, uso de
intralípides por tempo superior a sete dias, uso de medicamentos como
os antagonistas da histamina (Saiman et al. 2000; Kaufman 2004),
teofilina (Mehta et al. 2002), corticosteróides, vasopressores, presença
de malformação congênita do trato gastrointestinal e realização de
procedimento cirúrgico (Moise et al. 1986; Weese 1987; Butler 1988;
Faix et al. 1989; Baley 1991; Dyke 1993; Flanagam 1998; Kossoff et al.
1998; Miller 2001; Paganini et al. 2002).
Darmstadt et al. (2000) chamaram a atenção para o maior risco
de sepse por Candida spp entre recém-nascidos com candidíase
cutânea congênita e peso inferior a 1000 g. Campbell et al. (2000)
observaram associação entre o uso de óleos tópicos na pele de recém-
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nascidos pré-termo extremos e aumento da incidência de candidíase
sistêmica.
Alguns autores relataram a importância da hiper-alimentação
como fator de risco para infecção fúngica. Chowdhary et al. (2003) em
16 neonatos com candidemia, verificaram que todos os pacientes
tinham recebido hiper-alimentação e pelo menos um esquema de
tratamento com antibióticos.
Chiang et al. (2000) relataram um neonato pré-termo com
deficiência de mieloperoxidase e candidíase sistêmica destacando a
associação entre estas duas patologias.
A Candida albicans é responsável por 80 a 90% das infecções
fúngicas em humanos, estimando-se que ocorra em 75% dos casos em
neonatos. Estudos destacam a importância clínica e epidemiológica de
outras espécies como C. tropicalis, Candida parapsilosis, Candida
lusitaniae (Butler 1988; Kao et al. 1999; Gagneur et al. 2001; Kremery
et al. 2002) e Candida dubliniensis (Kim et al. 2003). No Brasil, em
adultos e crianças, Colombo et al. (1999), mostraram um aumento na
incidência de Candida não albicans, presente em 63% dos casos de
infecção fúngica. Os autores relataram Candida albicans em 37% dos
casos, Candida parapsilosis em 25%, Candida tropicalis em 24%,
Candida rugosa em 5% e Candida glabrata em 4%. Em neonatos,
paralelamente ao aumento da incidência de sepse fúngica, observa-se
a emergência de diferentes espécies de Candida, refletindo,
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provavelmente, uma mudança do perfil da candidíase sistêmica nas
Unidades de Terapia Intensiva neonatais (Hostetter 1996; Malani et
al.2000; Kremery et al. 2002; Brandt et al. 2003). Roilides et al. (2003)
revisaram casos de infecção em neonatos durante 1 ano relatando 10
casos de candidemia, identificando Candida parapsilosis, Candida
tropicalis e Candida glabrata sendo todos eram pacientes previamente
colonizados.
As manifestações clínicas de candidíase sistêmica são
variadas, com início geralmente insidioso e sinais e sintomas que
podem ser confundidos com aqueles observados na infecção
bacteriana (Faix 1984; Patrick 1992; Hostetter 1996; Reyes et al. 1996).
A ausência de bactérias nas culturas com persistência dos sintomas,
em recém-nascidos com fatores de risco, sugerem fortemente o
diagnóstico de infecção fúngica. Os achados são inespecíficos:
instabilidade

térmica,

hipoatividade,

distensão

abdominal,

fezes

guaiaco positivas, hiperglicemia, crises de apnéia, episódios de
bradicardia, hepatomegalia, esplenomegalia, icterícia e infiltrado
pulmonar no RX de tórax ( Faix 1984; Miller 2001). Klingspor et al.
(1993) estudaram a freqüência de Candida sp nas fezes de 119
crianças com diarréia, observando Candida spp em 32% dos casos,
Candida tropicalis em 19% Candida albicans em 6% e Candida
parapsilosis em 3% dos casos.
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As complicações multissistêmicas da candidíase neonatal são
freqüentes, devido à capacidade do fungo promover invasão tecidual
em diferentes órgãos, como pulmão, fígado, baço, rim, coração, retina,
cérebro, e articulações (Perrone 1970; Baley 1981; Faix 1992; Weintrub
et al. 1994; Chapman et al. 2000; Ko et al. 2000; Warady et al.2000;
Noyola et al., 2001; Robertson et al.2003; Chapman et al. 2003;
Wimalendra et al.2004 ). Benjamin et al. (2003b) em uma meta-análise,
relataram as seguintes taxas de prevalência média: 15% de meningite,
4% de abscesso cerebral e ventriculite, 5% de endocardite, 3% de
endoftalmite, 5% de abscesso renal e 1% de abscesso hepático ou
esplênico. Doerr et al. (1994) descreveram três casos de abscesso
hepático em neonatos, sendo dois causados por fungos (Malassezia
furfur e Candida parapsilosis, respectivamente). Strong et al. (1995)
entre sete crianças com artrite séptica, relataram um paciente com
cultura de líquido articular positiva para Candida albicans e
comprometimento de 18 articulações.
A infecção do sistema nervoso central por Candida spp pode
causar diferentes tipos de lesões, como vasculite, meningite,
ventriculite, cerebelite, infarto, e abscesso cerebral. O abscesso intraventricular é uma complicação rara. Winters et al. (1995) descreveram
um caso incomum de abscesso intra-ventricular em um neonato com
meningite por Candida albicans que faleceu após 11 dias, apesar do
tratamento apropriado.

7
CINTHIA PASSOS ASSUMPÇÃO PEDROSO

Introdução

O diagnóstico definitivo de candidíase sistêmica baseia-se no
isolamento do fungo em cultura de sangue ou material de biópsia. A
pesquisa direta na urina, exame microscópico direto de raspado de
lesão cutânea, fluidos aspirados ou biópsias, são exames mais rápidos,
que podem auxiliar na indicação do tratamento, enquanto se aguarda o
resultado das culturas. Os exames sorológicos, para detecção de
antígenos fúngicos e o uso de reação em cadeia da polimerase ainda
não são disponíveis para o uso na prática diária (Walsh et al. 1995;
Sigmundsdóttir et al. 2000; Tirodker et al. 2003). Devido à
inespecificidade dos sinais e sintomas clínicos, um dos aspectos mais
importantes na elucidação diagnóstica da candidíase disseminada é o
alto índice de suspeita clínica, especialmente em recém-nascidos de
muito baixo com fatores de risco para infecção fúngica. Chapman et al.
(2000) realizaram estudo para verificar a persistência de positividade
das culturas em neonatos com candidíase sistêmica entre 1981 a 1999.
Entre os 96 neonatos incluídos no estudo, 58 apresentaram infecção
persistente, com culturas de sangue e/ou líquor positivas no sétimo, 14º
e 21º dias. Os autores observaram que a freqüência de complicações,
como uropatia, endocardite, abscesso, ventriculite, e dermatite invasiva
e óbito foram significativamente maiores entre os recém-nascidos com
culturas persistentemente positivas.
O tratamento de escolha da candidíase sistêmica em recémnascidos é a anfotericina B, macrolídeo polieno que age ligando o
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ergosterol à membrana celular fúngica, provocando sua lise, com
extravasamento do conteúdo citoplasmático e morte celular (Anker et
al. 1995; Bennet 2001; Frattanelli et al. 2004). Seus efeitos colaterais
são freqüentes e potencialmente graves: febre, broncoespasmo,
nefrotoxicidade, necrose hepática e supressão medular (Glick et
al.1993; Reyes et al. 1996; Scarcella et al. 1998; Krebs et al. 1999a). O
tratamento deve ser mantido até atingir a dose acumulada de 25-30
mg/Kg (Miller et al. 2001) ou 50mg/kg na presença de complicações
graves, como endocardite ou meningite (Sánchez et al. 1991). Com o
advento dos preparados lipídicos de anfotericina B, tornou-se possível
administrar altas doses da droga, com menor toxicidade, melhorando
assim sua eficácia clínica (Krebs et al. 1999a).
Pelo exposto, podemos observar que a candidíase sistêmica
neonatal é uma doença grave, cujos aspectos clínicos e terapêuticos
ainda não são completamente conhecidos. A incidência exata de
complicações como meningite, endocardite e endoftalmite em nosso
meio é desconhecida e, até o momento, há poucas publicações
analisando o tratamento com preparados lipídicos de anfotericina B.
Nossa hipótese é que o maior conhecimento do comportamento da
candidíase sistêmica neonatal ao longo de uma década em nosso meio
possa auxiliar na prevenção e tratamento desta grave doença.

Objetivos
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OBJETIVO GERAL:

Descrever os aspectos clínicos, etiológicos e terapêuticos da candidíase
sistêmica em recém-nascidos internados em Unidade de Terapia Intensiva
neonatal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Descrever os sinais e sintomas e as complicações apresentadas em
recém-nascidos portadores de candidíase sistêmica.

•

Descrever as espécies de Candida identificadas nesses recémnascidos.

•

Comparar

a

evolução

clínica

dos

recém-nascidos

tratados

considerando-se o tipo de preparado de anfotericina B utilizado no
tratamento (convencional ou formulação lipídica).

Casuística e Métodos
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Casuística e Método

Foi realizado um estudo observacional em 60 recém-nascidos com
candidíase sistêmica internados na UCINE (Unidade de Cuidados Intensivos
Neonatal) do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, no período de 1994 a 2003.

Definição de candidíase sistêmica

Candidíase sistêmica foi definida como a presença de sinais e
sintomas de infecção e candidemia ou isolamento de Candida spp. em
cultura de material normalmente estéril, obtido de locais fechados (líquor,
urina obtida por punção supra-púbica, líquido articular e líquido peritonial).

Definição de candidemia

Candidemia foi definida como a presença de pelo menos uma cultura
de sangue positiva para Candida spp.

13
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Pneumonia

Para o diagnóstico de pneumonia por Candida foram utilizados os
seguintes critérios: presença de sinais e sintomas respiratórios e piora
radiológica pulmonar em neonatos com hemocultura ou cultura de material
normalmente estéril positiva para Candida spp.

Critérios de inclusão:

Foram

incluídos

no

estudo

todos

os

recém-nascidos

que

apresentaram candidíase sistêmica, admitidos durante o período de estudo.

Critérios de exclusão:

Foram excluídos do estudo os recém-nascidos com quadro clínico
compatível com infecção fúngica, porém sem identificação de Candida spp.
nas culturas ou com isolamento apenas em ponta de catéter.

14
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MÉTODOS

Foi realizada análise de prontuário de 60 recém-nascidos com
candidíase sistêmica, admitidos no período de janeiro de 1994 a dezembro
de 2003.
Para cada paciente foi preenchido um protocolo com os dados
clínicos e resultados dos exames laboratoriais. As variáveis analisadas
foram: peso de nascimento, idade gestacional, idade à internação, tipo de
parto, sinais e sintomas, tipo de tratamento (anfotericina B convencional e
formulação lipídica de anfotericina), complicações da candidíase sistêmica,
espécies de Candida identificadas nas culturas, resultado do exame do
líquido cefalorraqueano, oftalmoscopia indireta, ultra-sonografia de abdome
e de crânio, RX de tórax e ecocardiograma. Foram também considerados a
ocorrência

de

plaquetopenia

(número

de

plaquetas

<100000/mm3),

plaquetose (número de plaquetas >400000/mm3), leucocitose (número de
leucócitos >21000/mm3), leucopenia (número de leucócitos <5000/mm3,
eosinofilia (número de eosinófilos ≥10/mm3).

15
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Casuística e Método

Análise estatística

Foi realizada a estatística descritiva das características clínicas e
espécies de Candida identificadas e do tratamento utilizado. Com o objetivo
de caracterizar a amostra estudada, foram apresentados as freqüências
relativas (percentuais) e absolutas (N) das classes de cada variável
qualitativa( variáveis categóricas). Para as variáveis quantitativas(contínuas)
foram utilizadas médias e medianas para resumir as informações, e desviospadrão, mínimo e máximo para indicar a variabilidade dos dados.
Para comparar as distribuições de freqüência das variáveis
qualitativas foi utilizado o teste qui-quadrado, que se baseia nas diferenças
entre valores observados e esperados, avaliando se as proporções em cada
grupo podem ser consideradas semelhantes ou não. O teste exato de Fisher
foi utilizado nas situações onde os valores esperados foram inferiores a 5.
Foram considerados significantes os valores de p menores do que 0,05.

Aprovação pela Comissão de Pesquisa e Ética

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para
Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 10 de abril de
2002. (protocolo 383/01).

Resultados
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Resultados

No período de janeiro de 1994 a dezembro de 2003 (10 anos) foram
admitidos 3219 recém-nascidos na UCINE, sendo 60 (1,8%) com
diagnóstico de candidíase sistêmica, que constituíram a casuística do
presente estudo. A freqüência anual da doença variou de 0,8 %, em 1995, a
5,1% no ano de 2002. A distribuição dos recém-nascidos segundo a idade,
peso de nascimento, sexo, idade gestacional e duração da internação estão
apresentados nas tabelas 1, 2, 3.

Tabelas
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Tabela 1 - Estatística descritiva das variáveis quantitativas idade e peso de
nascimento em 60 recém nascidos com candidíase sistêmica
internados em UTI neonatal -1994 a 2003

Variáveis

N

Média

Mediana

Desvio
Padrão

Mínimo

Máximo

Idade à internação (d)
Idade do início da doença(d)
Idade gestacional (sem.)

60
60
60

7,42
31,57
33,52

1,5
24,5
32

12,38
21,28
4,71

1
8
24

66
120
40

Peso de nascimento (g)

60
60

1960
67,92

1512,5
60

1118,45
37,38

690
16

5000
210

Tempo de internação (d)

Tabela 2- Distribuição amostral segundo o peso do nascimento categorizado
em 60 recém-nascidos com candidíase sistêmica internados em
UTI neonatal -1994 a 2003

Peso do nascimento
< 1000 g
1000 -1499 g
1500-2499 g
≥2500 g

N
14
16
8
22

%
23,3
26,7
13,3
36,7

TOTAL

60

100,0

Tabela 3- Distribuição amostral segundo o sexo em 60 recém-nascidos com
candidíase sistêmica internados em UTI neonatal -1994 a 2003
Sexo

N

%

Masculino
Feminino
TOTAL

39
21
60

65
35
100
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Tabela 4- Diagnóstico à internação em 60 recém-nascidos com candidíase
sistêmica internados em UTI neonatal -1994 a 2003
Diagnóstico

n

%

Prematuridade
Baixo peso ao nascimento
Doença das membranas hialinas
Asfixia perinatal
Sepse
Restrição de crescimento intra-uterino
Pneumonia
Hemorragia intracraniana
Enterocolite Necrosante
Persistência do canal arterial
Malformação do aparelho digestivo
Pneumotórax
Distúrbio do metabolismo da glicose
Meningomielocele
Malformação do sistema urinário
Outros

39
38
25
20
20
12
11
9
7
6
6
6
6
4
3
14

65
63
42
33
33
20
18
15
12
10
10
10
10
7
5
23

Tabela 5- Distribuição amostral segundo fatores de risco em 60 recémnascidos com candidíase sistêmica internados em UTI neonatal –
1994 a 2003
Fatores de Risco

N

%

Antibióticos
Catéter venoso central
Intubação traqueal
Nutrição parenteral
Prematuridade
Sexo masculino

58
57
55
54
39
39

Baixo peso ao nascimento
Teofilina
Cirurgia do aparelho digestivo
Restrição do crescimento intra-uterino
Corticóide
Dreno torácico
Malformação
Gastrostomia
Quimioterápicos
Colostomia
Catéter de diálise

38
24
14
12
10
10
4
1
1
1
1

96,6
95,0
91,7
90,0
65,0
65,0
63,3
40,0
23,3
20,0
16,7
16,7
6,7
1,7
1,7
1,7
1,7
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Tabela 6- Distribuição amostral segundo os sinais e sintomas em 60 recémnascidos com candidíase sistêmica internados em UTI neonatal –
1994 a 2003
Sinais e Sintomas

N

%

Estertores pulmonares
Piora radiológica pulmonar
Taquipnéia
Febre
Hipotermia
Letargia
Hepatomegalia
Sopro cardíaco
Distensão abdominal
Esplenomegalia
Apnéia
Bradicardia
Icterícia
Monilíase cutânea
Aumento da área cardíaca ao RX
Recusa alimentar
Vômitos
Convulsões
Petéquias
Sangramento digestivo
Irritabilidade

38
36
24
38
33
33
31
27
24
20
17
14
14
12
10
9
8
8
8
7
2

63,3
60,0
40,0
63,3
55,0
55,0
51,7
45,0
40,0
33,3
28,3
23,3
23,3
20,0
16,7
15,0
13,3
13,3
13,3
11,7
3,3

Tabela 7- Local de isolamento de Candida spp em culturas em 60 recémnascidos com candidíase sistêmica internados em UTI neonatal –
1994 a 2003
Local de isolamento*

n

%

Sangue
Urina
Sangue e urina
Sangue ,urina e catéter
Sangue e catéter
Sangue ,urina e líquor
Sangue, urina ,catéter,líquido peritonial
Urina e catéter
Urina e líquor
Líquido peritonial
Urina,líquor e líquido peritonial

17
16
16
3
2
1
1
1
1
1
1

28,3
26,6
26,6
5,0
3,3
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

TOTAL

60

100

hemocultura = 40 (66,7%); urocultura = 40 (66,7%);
ponta de catéter = 3 (5,0%); líquor = 3 (5,0%);líquido peritonial = 3 (5,0%)
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Tabela 8 - Espécies de Candida identificadas nas culturas em 60 recémnascidos com candidíase sistêmica internados em UTI neonatal
-1994 a 2003
Espécies de Candida

N

%

Candida albicans
Candida tropicalis
Candida parapsilosis
Candida glabrata
Candida sp

50
4
3
1
2

83,3
6,7
5,0
1,7
3,3

TOTAL

60

100

Gráfico 1 - Distribuição de freqüência segundo a espécie de Candida em 60
recém-nascidos com candidíase sistêmica internados em UTI
neonatal - 1994 a 2003

Candida não
albicans
13%

Candida sp
3%

Candida
albicans
84%
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Gráfico 2 - Distribuição da freqüência do uso de antibióticos em 60 recémnascidos com candidíase sistêmica internados em UTI neonatal1994 a 2003
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Tabela 9- Estatística descritiva da duração do uso de antibióticos em 60
recém- nascidos com candidíase sistêmica internados em UTI
neonatal -1994 a 2003

Duração (d)
Antibiótico
N

Média

Mediana

Desvio
Padrão

Mínimo

Máximo

Amicacina

49

9,18

8

5,53

2

31

Vancomicina

47

15,21

14

13,24

1

87

Penicilina cristalina

40

8,08

8

3,53

2

14

Cefotaxima

22

9,59

8,5

5,94

1

21

Oxacilina

21

7,05

4

6,84

1

29

Meropenem

16

17,69

13,5

18,97

3

83

Cefepime

15

10,27

10

7,17

1

22

Ceftazidima

14

12,5

14

8,37

2

34

Ceftriaxona

13

7,38

7

4,61

1

14

Mefoxim

12

8,17

9,5

4,32

1

14

Ampicilina

9

10

8

6,56

2

21

Imipenem

6

14,67

14,5

4,41

9

21

Metronidazol

6

10,67

11

5,57

3

18

Tazobactam

1

19

19

-

19

19

Sulfametoxazol-trimetoprim

1

4

4

-

4

4

Gentamicina

1

8

8

-

8

8

Teicoplanina

1

6

6

-

6

6

Tabela 10- Complicações da candidíase sistêmica em 60 recém-nascidos
internados em UTI neonatal -1994 a 2003
Complicações
Infecção urinária
Pneumonia
Meningite
Endocardite
Trombose veia cava superior
Endoftalmite

N
40
34
8
8
6
4

%
66,7
56,7
13,3
13,3
10,0
6,7

Abscesso renal

1

1,7
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Gráfico 3-Distribuição de freqüência segundo complicações em 60 recémnascidos com candidíase sistêmica internados em UTI neonatal 1994 a 2003
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Tabela 11-Distribuição amostral segundo o tratamento em 60 recémnascidos com candidíase sistêmica internados em UTI neonatal –
1994 a 2003
Tratamento

N

%

Anfotericina convencional
Anfotericina formulação lipídica
Anfotericina convencional e lipídica
TOTAL

15
42
3
60

25
70
5
100
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Tabela 12- Resultado do hemograma em 60 neonatos com candidíase
sistêmica -1994 a 2003
Resultado do hemograma*

n

%

Plaquetopenia
Eosinofilia
Normal
Leucocitose
Leucopenia
Plaquetose
TOTAL

28
10
9
6
5
2
60

46,7
16,7
15,0
10,0
8,3
3,3
100,0

* Foram observadas alterações em 51 (85%) neonatos
*Fonte: Nathan and Oskis. Hematology of Infancy and childhood. 1998

Tabela 13-Associação entre plaquetopenia e óbito em 60 recém-nascidos
com candidíase sistêmica internados em UTI neonatal -1994 a
2003
Número de plaquetas
Com plaquetopenia

Óbito
N(%)
14 (23,3)

Sobrevida
N(%)
14 (23,3)

TOTAL
N(%)
28(47,0)

Sem plaquetopenia

6(10,0)

26(43,0)

32(53,0)

TOTAL

20(33,3)

40(67,7)

60(100,0)

p
0,0142F

Tabela 14- Evolução clínica em 60 recém-nascidos com candidíase
sistêmica internados em UTI neonatal-1994 a 2003
Evolução clínica

N

%

Alta

40

66,7

Óbito

20

33,3

TOTAL

60

100,0
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ANÁLISE ESTATÍSTICA

Análise da mortalidade relacionada à candidíase sistêmica.
Tabela 15- Comparação entre óbito e espécie de Candida em recémnascidos com candidíase sistêmica internados em UTI neonatal –
1994 a 2003

Espécie de Candida

Alta

Óbito

N(%)

N(%)

Candida
albicans

34((59,0)

16(28,0)

50(83,3)

Candida não
albicans

4( 7,0 )

4(7,0)

8( 14,0)

38(66,0)

20(34)

58 (100,0)

TOTAL

TOTAL*

p

0,427F

* Não foi identificada a espécie em dois casos

Tabela 16- Comparação entre óbito e peso ao nascimento < 1500g em 60
recém-nascidos com candidíase sistêmica internados em UTI
neonatal -1994 a 2003

< 1500gr

Alta

Óbito

N(%)

N(%)

20(33,0)

10(17,0)

30(50,0)

20(33,0)

10(17,0)

30(50,0)

40(66,0)

20(34,0)

60(100,0)

TOTAL

p

Peso ao nascimento
≥1500gr
TOTAL

1,215F
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Tabela 17- Comparação entre óbito e baixo peso ao nascimento em 60
recém-nascidos com candidíase sistêmica internados em UTI
neonatal -1994 a 2003

< 2500 g

Alta

Óbito

N(%)

N(%)

24 (60,0)

14(70,0)

TOTAL

P

38
0,573F

Peso ao nascimento
≥ 2500 g
TOTAL

16 (40,0 )

6 (30,0)

22

40

20

60

Tabela 18-Comparação entre fatores de risco e evolução clínica em 60
recém-nascidos com candidíase sistêmica internados em UTI
neonatal -1994 a 2003

Fatores de Risco

N(%)

Antibióticos
Catéter venoso central
Intubação traqueal
Nutrição parenteral
Prematuridade
Sexo masculino
Baixo peso ao nascimento
Teofilina
Cirurgia do aparelho digestivo
Malformação
Restrição do crescimento intra uterino
Corticóide
Dreno torácico
Gastrostomia
Quimioterápicos
Colostomia
Catéter de diálise

58 (96,6)
57 (95,0)
55 (91,7)
54 (90,0)
39 (65,0)
39 (65,0)
38(63,3)
24 (40,0)
14 (23,3)
13 (21,6)
12 (20,0)
10(16,7)
10 (16,7)
1 (1,7)
1 (1,7)
1 (1,7)
1 (1,7)

Evolução
p
Alta (n= 40)
Óbito (n= 20)
N(%)
N(%)
38 (63,0)
20 (33,0) 0,548
37 (62,0)
20 (33,0) 0,544
35 (58,0)
20 (33,0) 0,158
36 (60,0)
19 (32,0) 0,656
25 (42,0)
14 (23,0) 0,774
27 ( 45,0)
12 (20,0) 0,579
24(40,0)
14(23,3)
0,572
17 (28,0)
7 (12,0)
0,780
8 (13,0)
6 (10,0)
0,518
9 (15,0)
4 (7,0)
1,000
6 (10,0)
6 (10,0)
0,189
7 (12,0)
3 (5,0)
1,000
5(8,0)
5 (8,0)
0,277
1 (1,7)
1,000
1 (1,7)
0,333
1 (1,7)
1,000
1 (1,7)
1,000
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Tabela 19 - Comparação entre sexo e evolução clínica em 60 recémnascidos com candidíase sistêmica internados em UTI neonatal –
1994 a 2003
Sexo

N(%)

Masculino
Feminino
Total

Alta
N(%)

Óbito
N(%)

39(65,0) 25(42,0) 14(23,0)
21 (35,0) 15(25,0) 6 (10,0)
60 (100,0) 40(67,0) 20(33,0)

p

0,774F

Tabela 20- Comparação entre óbito e tratamento em 57 recém-nascidos
com candidíase sistêmica internados em UTI neonatal -1994 a
2003

Tratamento

Alta

Óbito

N(%)

N(%)

5(9,0)

10(18,0)

TOTAL*

p

15(26,0)

Anfotericina B convencional

0,0031 F
Anfotericina formulação lipídica
TOTAL

33(58,0)
38(67,0)

9(16,0)

42(74,0)

19 (33,0) 57 (100,0)

*Em 3 casos houve associação de anfotericina convencional e lipídica

Tabela 21- Comparação entre óbito e tipo de preparado lipídico no
tratamento em 42 recém-nascidos com candidíase sistêmica
internados em UTI neonatal -1994 a 2003
Alta

Óbito

Tipo de preparado lipídico

N(%)

N(%)

Anfotericina liposomal

7(17,0)

3(7,0)

26(62,0)

6(14,0) 32(76,0)

TOTAL

p

10(24,0)

0,660F
Anfotericina dispersão coloidal
TOTAL

33(79,0)

9(21,0)

42(100,0)
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Tabela 22-Comparação entre óbito e complicações em 60 recém-nascidos
com candidíase sistêmica internados em UTI neonatal -1994 a
2003

Tipo de Complicação*
(N=60)

Freqüência Alta(n=40) Óbito(n=20)
N(%)
N(%)
N(%)

p

Infecção urinária

40(66,7%)

29(48,3 %) 11(18,3%)

0,246F

Pneumonia

34(56,7%)

19(31,7 %) 15(25,0%)

0,055 F

Endocardite

8(13,3%)

5(8,3 %)

3(5,0%)

1,000F

Meningite

8(13,3%)

6(10,0%)

2(3,3 %)

0,707F

Trombose venosa

6(10,0%)

2(3,3%)

4(6,7%)

0,089F

Endoftalmite

4(6,7%)

2(3,3 %)

2(3,3%)

0,595F

Abscesso renal

1(1,7%)

0(0,0%)

1(1,7%)

0,333F

*Alguns recém-nascidos apresentaram associação de duas ou mais complicações

Tabela 23- Comparação entre espécie de Candida e complicações em 60
recém- nascidos com candidíase sistêmica internados em UTI
neonatal -1994 a 2003
Espécie de Candida**
Complicação*

TOTAL

p

C albicans
N(%)

C.não albicans
N(%)

Infecção urinária

33(55,0)

7(11,7)

40(66,7)

1,000 F

Pneumonia

29(48,3)

5(8,3)

34(56,7)

0,733F

Meningite

8(13,0)

0(0,0)

8(13,3)

0,330F

Endocardite

5(8,3)

3(5,0)

8(13,3)

0,120F

Trombose veia cava superior

6(10,0)

0(0,0)

6(10,0)

0,577F

Endoftalmite

4(6,7)

0(0,0)

4(6,7)

1,000 F

Abscesso renal

1(1,7)

0(0,0)

1(1,7)

1,000 F

*Alguns recém-nascidos apresentaram associação de duas ou mais complicações
** C albicans =50 casos; C.não albicans =10 casos
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Tabela 24-Distribuição da freqüência de candidíase sistêmica em 60 recémnascidos entre os anos de 1994 a 2003

Ano
1994

TOTAL
N (%)

Número de internações
397

4 (1,0)

1995

351

3 (0,8)

1996

348

4 (1,1)

1997

318

7 (2,2)

1998

337

5 (1,4)

1999

328

8 (2,4)

2000

283

3 (1,0)

2001

283

5 (1,7)

2002

290

15 (5,1)

2003

284

6 (2,1)

TOTAL

3219

60 (1,8)

Gráfico 4 - Distribuição das espécies de Candida encontradas em 60 recémnascidos com candidíase sistêmica -1994 a 2003
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Na década de 1994 a 2003 houve 3219 admissões na UCINE, entre
os quais 60 (1,8% dos casos) desenvolveram candidíase sistêmica,
observando-se variação ampla, de 0,8%, no ano de 1995 a 5,2%, em 2002.
Recentemente, outros autores relataram freqüências menores, utilizando os
mesmos critérios diagnósticos de nosso estudo. Sastre et al. (2003), em
estudo prospectivo multicêntrico incluindo 20565 neonatos, admitidos em 27
unidades neonatais na Espanha, relataram candidíase sistêmica em 0,57%
dos casos. Linder et al. (2003) em Israel, registraram a doença em 1,3% de
4201 recém-nascidos admitidos em uma UTI neonatal. A freqüência de
candidíase sistêmica é maior nos estudos que incluem somente recémnascidos de baixo peso, com variação de 2,2 a 12,9% nos recém-nascidos
com peso inferior a 1500 g e de 5,5% a 16,5% naqueles com menos de 1000
g (Johnson et al. 1984; Stoll et al 2002). Stoll et al. (2002), em estudo
multicêntrico analisando a sepse de origem hospitalar em Unidade de
Terapia Intensiva, durante o período de dois anos, incluindo 6956 neonatos
com peso entre 401 g e 1500g, registraram candidíase sistêmica em 12%
dos casos. Os autores destacaram a importância atual da Candida albicans,
que surgiu em terceiro lugar entre os microorganismos mais freqüentemente
isolados. Guida et al. em (2003), em um estudo de coorte em 943 pacientes
com peso inferior a 1500g, relataram sepse em 154 (16%) pacientes, sendo
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identificada Candida sp. em 8% dos casos. Yinnon et al.(1992) relataram
candidemia por Candida lusitaniae em um prematuro de 860 g.
Em nossa casuística observamos predomínio de recém -nascidos prétermo, de baixo peso ao nascimento e do sexo masculino. A idade média ao
diagnóstico da doença foi 31,6 dias. A associação de candidíase com
prematuridade foi demonstrada em 65% dos casos, concordando com vários
estudos (Isaacs et al. 1995; Stoll et al. 1996; Linder et al. 2003; Klingspor et
al. 2004; Colby et al. 2004). Stoll et al. (1996), relataram infecção por
Candida em 9% dos episódios de sepse tardia em recém-nascidos de muito
baixo peso. Em outro estudo incluindo 12 centros norte-americanos, os
mesmos autores mostraram que a taxa de infecção hospitalar diminuiu
significativamente com o aumento do peso de nascimento (Stoll et al. 2002).
Linder et al. (2003), em um período de quatro anos, em Israel, relataram
candidemia em 2,6% em recém-nascidos de muito baixo peso e em 9,1%
daqueles de extremo baixo peso ao nascimento. Klingspor et al. (2004), na
Suécia, entre 30 neonatos com candidíase sistêmica, observaram que 77%
apresentavam peso inferior a 1000 g. Colby et al. (2004) em casuística
semelhante à nossa, incluindo 66 neonatos com candidemia, destacaram a
ocorrência de peso de nascimento inferior a 1500 g em 71% dos casos,
chamando a atenção a importância crescente desta patologia em recémnascidos de muito baixo peso.
A maior suscetibilidade dos recém-nascidos pré-termo à sepse
fúngica pode ser explicada, em parte, pela imaturidade imunológica destes
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pacientes (Faix et al. 1989; Ng PC 1994; Karlowicz et al. 2002). Alguns
autores analisaram a capacidade antifúngica mediada por linfócitos em
recém-nascidos de baixo peso, prematuros e com doenças graves e
demostraram que a capacidade de inibição linfocítica da Candida albicans
em recém-nascidos pré-termo e de muito baixo peso é significativamente
reduzida quando comparados com recém-nascidos de termo (Witek-Jausek
et al. 2002).
Sabe-se que a taxa de infecção hospitalar em UTI neonatal é
inversamente proporcional à idade gestacional. Stoll et al. (2002), analisando
recém-nascidos pré-termo em UTI neonatal constataram que 46% dos
neonatos com IG < 25 semanas desenvolveram sepse tardia, fato observado
em 29% quando a idade gestacional situou-se entre 25 a 28 semanas, 10%
nos entre pacientes com idade gestacional entre 29 a 32 semanas e para
somente 2% em recém- nascidos com idade gestacional superior a 32
semanas (p < 0,001). Em nossa casuística, nos pacientes com idade
gestacional igual ou inferior a 28 semanas a taxa de candidíase sistêmica foi
25,6%, entre 29 a 32 semanas foi 53,4% e em neonatos com idade
gestacional superior a 32 semanas foi 20,5%.
A maioria dos recém-nascidos apresentou peso inferior a 2500g,
sendo 50% com peso inferior a 1500 g e 23,3% com peso inferior a 1000 g.
O predomínio de recém-nascidos de baixo peso de nascimento era
esperado, devido à maior vulnerabilidade dessas crianças e concorda com
os achados da literatura. Apesar do predomínio de recém-nascidos de baixo
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peso, houve uma porcentagem expressiva (36,7%) de neonatos com peso
superior a 2500 g. Este comportamento pode ser explicado pela presença de
malformações com indicação de procedimentos cirúrgicos na maioria destes
pacientes, cuja principal indicação de internação na UTI neonatal foi a
necessidade de cirurgia do aparelho digestivo, do sistema urinário ou
sistema nervoso central. Estes dados são concordantes com estudo de
Rabalais et al. (1996), que chamaram a atenção para o maior risco de
candidíase sistêmica em neonatos com peso superior a 2500 g portadores
de malformações congênitas, principalmente do trato gastrointestinal e
cardíacas. Como a Candida habita normalmente o intestino humano, que
constitui um reservatório do fungo, qualquer fator que provoque ruptura da
barreira epitelial do intestino poderá ocasionar fungemia. O papel da
colonização do trato gastrointestinal na patogênese da candidíase sistêmica
foi muito bem destacado em um estudo de coorte multicêntrico realizado por
Saiman et al. (2000), onde foram avaliados fatores de risco para candidemia
em todos os recém-nascidos independentemente da idade gestacional,
internados em UTI neonatal por período superior a 3 dias. Foram
diagnosticados 35 casos de candidemia, sendo 43% destes precedidos pela
colonização gastrointestinal, confirmada pelo estudo de tipagem molecular
que possibilitou documentar a colonização prévia com o mesmo clone de
fungo que causou a candidemia.

Recentemente tem sido destacada a

importância do jejum prolongado na patogênese da sepse fúngica em UTI
neonatal. Recomenda-se que a dieta enteral mínima seja administrada para
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estes neonatos, com o objetivo de propiciar crescimento e maturação do
intestino, utilizando-se preferencialmente, leite materno, devido a suas
propriedades anti-infecciosas.
O predomínio do sexo masculino, observado por nós, concorda com
outros estudos, que mostram ser a sepse bacteriana neonatal mais
freqüente no sexo masculino. A maior suscetibilidade dos meninos é mais
evidente nos casos de sepse causados por enterobactérias (Klein 2001). As
causas para este comportamento ainda não são conhecidas. Carvalho et al.
(2001) no Paraná, em 21 crianças com diagnóstico de infecção urinária por
fungo, constataram que 81% dos pacientes eram do sexo masculino. No
entanto, outros autores observaram freqüência semelhante entre os dois
sexos na sepse fúngica (Paganini et al. 2000; Stoll et al. 2002; Benjamin et
al. 2003a).
A idade média de 31 dias ao diagnóstico da infecção fúngica
provavelmente pode ser atribuída a vários fatores. Sabe-se que a taxa de
infecção hospitalar é diretamente relacionada ao aumento do tempo de
internação. Os recém-nascidos pré-termo, com peso muito baixo ao nascer,
freqüentemente necessitam de internação prolongada, para ganho de peso e
monitorização de função cárdio-respiratória, ficando expostos ao risco de
infecção. Os neonatos criticamente doentes, em tratamento para patologias
já existentes, permanecem expostos por um período prolongado aos fatores
de risco para sepse fúngica, notadamente aqueles mais perigosos, como
uso de antibióticos, catéter venoso central e nutrição parenteral. Paganini et
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al. (2002) observaram que neonatos com catéter venoso central e uso de
nutrição

parenteral

por

período

prolongado

apresentaram

maior

probabilidade de desenvolver candidemia.
Observamos em nossa casuística que 96,6% dos neonatos
receberam tratamento com antibióticos antes do diagnóstico de candidíase
sistêmica, por tempo médio variável de quatro a 17,6 dias, principalmente
amicacina, vancomicina, penicilina cristalina, cefalosporinas de 3ª geração e
carbapenens (Tabela 9). Além disso, constatamos a utilização freqüente de
três ou mais antibióticos antes do diagnóstico de infecção fúngica. O uso
prévio de antibióticos é citado por vários autores como um dos principais
fatores de risco para infecção fúngica (Weese Mayer et al. 1987; Wey et al.
1989; Richet et al. 1991), Benjamin et al. (2000 e 2003c) relataram forte
associação entre o uso de cefalosporinas de 3ª geração ou o uso de
carbapenem e candidemia. Costa et al. (2000) descreveram 86 casos de
candidemia em adultos e crianças, sendo 10 recém-nascidos, dos quais 87%
utilizaram vancomicina ou imipenem. Stoll et al. (2002) relataram o uso de
vancomicina em 44% dos recém-nascidos de muito baixo peso com
candidíase sistêmica, sendo o seu uso inversamente proporcional ao peso
de nascimento. Este comportamento mostra a necessidade do uso criterioso
de antibióticos em UTI neonatal.
O emprego de catéter venoso central é cada vez mais freqüente nas
Unidades de Terapia Intensiva neonatais e esteve presente em 95% de
nossa casuística. Chien et al. (2002) em uma UTI no Canadá demonstraram
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que o estafilococo coagulase negativo e a Candida sp foram os principais
agentes envolvidos em infecções relacionadas ao catéter. A colonização da
ponta do catéter e ou da pele no local da inserção, assim como a infusão de
líquidos contaminados são mecanismos freqüentemente envolvidos na
patogênese da infecção. A colonização da ponta do catéter é freqüente,
podendo favorecer a ocorrência de embolia séptica, dificultando ainda mais
o tratamento (Weese Mayer et al. 1987; Salzman et al. 1993; Cimolai et al.
2002). Farina et al. (1999) em estudo de 10 anos analisando candidemia em
168 pacientes adultos e crianças descreveram 26 neonatos, dos quais 25
tinham acesso venoso central. Em nossa casuística, entre os neonatos a
cultura positiva do catéter, sangue e urina foi associada à positividade em
5% dos pacientes, urina e ponta de catéter em 1,7%, no sangue e ponta de
catéter em 3,3%, no sangue, urina, ponta de catéter e líquido peritonial em
1,7%. A emergência de Candida parapsilosis na sepse em UTI neonatal tem
sido atribuída, em parte, à aderência do fungo à superfície do catéter venoso
central. Aujard (2003), relatou candidemia em prematuros associada ao uso
de catéter venoso central ou infecção cutânea, com predomínio de Candida
parapsilosis em 60% dos casos. Silva et al. (2001) relataram três casos de
candidemia por Candida parapsilosis em prematuros, todos com acesso
venoso central.
A intubação traqueal foi o terceiro fator de risco mais freqüente em
nosso estudo, ocorrendo em 91,7% dos casos. Sabe-se que este
procedimento favorece a colonização endotraqueal e candidemia.

40

Discussão

CINTHIA PASSOS ASSUMPÇÃO PEDROSO

A presença da cânula prejudica o mecanismo de limpeza mucociliar das vias
aéreas e sua aspiração aumenta o risco de colonização do trato respiratório
por patógenos (Rowen et al. 1994; Saiman et al. 2000).
A nutrição parenteral foi utilizada em 90% dos recém-nascidos,
mostrando a importância deste fator de risco para candidíase sistêmica. A
utilização de emulsão lipídica e soluções com altas concentrações de glicose
favorecem o crescimento e multiplicação do fungo, sendo a nutrição
parenteral considerada um fator de risco importante, independentemente da
presença de catéter venoso (Weese Mayer et al. 1987; Saiman et al. 2000,).
Guzmán et al. (2001) compararam recém-nascidos de muito baixo peso em
uso de nutrição parenteral, considerando duas categorias de peso: inferior a
1000 g e entre 1000 g e 1250g. Os autores observaram que a incidência de
complicações

como

displasia

pulmonar,

enterocolite

necrosante

e

candidemia foi maior no grupo com peso inferior a 1000g. A candidemia
ocorreu em 48% dos RN com menos de 1000 g e 14,2% no grupo com peso
maior que 1250 g.
Com relação à identificação de Candida spp em culturas,
observamos que os locais de isolamento mais freqüentes foram sangue
(66,7%) e urina (66,7%). Colby et al (2004) obtiveram resultados
semelhantes, evidenciando cultura positiva para Candida sp no sangue em
40,9% dos casos, na urina em 30,3% e no sangue e urina em 15,2%.
A espécie de Candida mais freqüentemente identificada foi Candida
albicans, seguida de Candida tropicalis, Candida parapsilosis e Candida
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glabrata. Estes dados estão de acordo com a literatura, que destacam o
predomínio de Candida albicans na candidíase sistêmica em adultos e
crianças (Rennert et al. 2000; Macphail et al. 2002; Diekema et al. 2002;
Tortorano et al. 2002; Kibbler et al.2003). Recentemente alguns estudos
destacam a ocorrência freqüente de Candida parapsilosis em infecções
neonatais. Paganini et al. (2002) descreveram Candida albicans em 50% dos
casos e Candida parapsilosis em 17%. Stoll et al. (2002) identificaram
Candida albicans em 5,8% dos casos, Candida parapsilosis em 4,1% e
outras espécies em 2,3%. Sastre et al. (2003) evidenciaram Candida
albicans em 52,5% dos pacientes, seguida de Candida parapsilosis em
23,7% e Candida tropicalis em 7,6%. Klingspor et al. (2004) descreveram
Candida albicans em 67% dos casos, Candida glabrata em 15,7% e Candida
parapsilosis em 7%. A freqüência de Candida parapsilosis obtida por estes
autores foi semelhante à de nosso estudo onde esta espécie ocorreu em 5%
dos neonatos. Saxen et al. (1995), entre 58 neonatos infectados ou
colonizados com Candida parapsilosis, destacaram a prematuridade como o
maior fator de risco e associado a pior prognóstico, sendo o risco de óbito
16 vezes maior nos recém-nascidos pré-termo portadores de Candida
parapsilosis em relação aos pacientes sem infecção . Lupetti et al. (2002)
descreveram casos de transmissão horizontal de Candida parapsilosis em
UTI neonatal. Faix (1992) destacaram a importância da colonização de
catéter venoso por Candida parapsilosis. Kossoff et al. (1998) durante 15
anos, detectaram 111 casos de candidemia em neonatos, com predomínio
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de Candida albicans entre 1981 a 1990, e de Candida parapsilosis entre
1991 a 1995, destacando que a infecção por esta espécie ocorreu em 60%
dos casos e aumentou 11 vezes mais ao longo de 15 anos. Safdar et al.
(2004) estudaram 75 pacientes, dentre estes 11 neonatos (15%),
destacando Candida albicans (37%), Candida glabrata (31%), Candida
parapsilosis (17%) e Candida tropicalis em 7% dos pacientes. Hajjeh et al.
(2004) evidenciaram Candida albicans em 60% dos casos de candidemia,
seguidos por Candida parapsilosis em 27% e Candida glabrata em 13%.
Duran et al. (2003) em estudo retrospectivo da suscetibilidade antifúngica
em culturas por um período de 5 anos (1997-2001), identificaram Candida
parapsilosis em 41,5% dos casos, Candida albicans em 35,8%, Candida
glabrata em 9,4%,Candida krusei em 5,5%, Candida tropicalis em 3,7% e
Candida guilliermondii em 3,7%. A Candida parapsilosis foi a espécie
mais comumente observada no berçário. Huang et al. (2000) compararam
22 casos de candidemia por Candida parapsilosis e 24 casos de candidemia
por Candida albicans durante um período de 3 anos, observando maior
gravidade e disseminação da doença nas infecções por Candida albicans ,
cujos pacientes mostraram maior frequência de hipoxemia e insuficiência
respiratória, requerendo períodos prolongados de intubação, episódios de
bradicardia e maior tempo de permanência de catéter vascular. Fairchild et
al. (2002) relataram 58 casos de candidemia em unidade de terapia intensiva
neonatal durante um período de 8 anos, sendo 15% causados por Candida
glabrata. Os autores observaram que, em relação às outras espécies, a
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Candida glabrata ocorreu em recém-nascidos com maior idade gestacional e
maior peso de nascimento.
Os sinais e sintomas mais freqüentemente observados no momento
da suspeita de candidíase sistêmica foram: alterações respiratórias
(estertores pulmonares, piora radiológica pulmonar), anormalidades da
temperatura

(hipotermia

e

hipertermia),

letargia,

hepatomegalia

e

esplenomegalia. Estes achados já foram descritos por vários autores. Em
estudo retrospectivo de 49 pacientes com sepse por Candida em UTI
neonatal, Makhoul et al. (2001) descreveram a hipertermia como uma
manifestação clínica freqüente, ocorrendo em 42,8% dos pacientes e em
nosso estudo foi responsável por 63,3% dos casos.
Observamos monilíase oral em 20% dos neonatos, concordando
com vários relatos de associação entre candidíase mucocutânea e
candidíase invasiva. Faix et al. (1989), em um estudo prospectivo em 358
pacientes com peso de nascimento inferior a 1500g encontrou candidíase
mucocutânea em 28 (7,8%), candidíase invasiva em 16 (4,5%), dos 28
pacientes

com

candidíase

mucocutânea,

9

(32%)

desenvolveram

candidíase invasiva apesar do tratamento específico , mostrou que pacientes
de muito baixo peso que tinham candidíase mucocutânea têm um risco
significativamente maior de desenvolver candidíase invasiva que pacientes
sem candidíase mucocutânea. Winter et al. (1994) relataram um caso de um
recém-nascido prematuro com sinais de candidíase congênita, mãe com
coriamnionite por Candida. Arnavielle et al. (2000) descreveram 3 casos de
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candidemia por Candida albicans em mães assintomáticas. Em estudo de
Gargneur et al. (2001) em recém-nascidos porém, ocorreu baixa colonização
e infecção causada por Candida parapsilosis.
As

complicações

em

diferentes

órgãos

ou

sistemas

foram

observadas na maioria dos casos (85%), conforme era esperado,
considerando a gravidade da infecção fúngica em recém-nascidos. Nestes
pacientes a candidemia costuma se associada a complicações graves, que
tornam o prognóstico particularmente sombrio.
A principal complicação multissistêmica observada por nós foi
infecção do trato urinário concordando com os estudos da literatura que
destacam a importância do comprometimento do sistema urinário na sepse
por Candida spp. A candidíase do sistema urinário pode se manifestar como
micetoma fúngico e uropatia obstrutiva (Al-Rasheed 1994). O abscesso renal
foi observado somente em um (1,7%) neonato do nosso estudo, que
apresentava também malformação do uretér.

Makhoul et al. (2001)

relataram abscesso renal em 7,1% dos casos. A presença de malformação
do sistema urinário, observada em 5% dos nossos pacientes, constitui um
fator adicional para a infecção fúngica. Bryant et al. (1999) descreveram
candidíase renal em pacientes com candidúria, com presença de micetoma
ou abscesso renal em 42% dos pacientes. Karpman et al. (2003) relataram
um neonato de termo com massa renal e diagnóstico de hidronefrose.
Benjamin et al. (1999) em 30 neonatos com candidemia, que realizaram
ultra-sonografia do sistema urinário, relataram a presença de micetoma em
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33% dos casos. Entre 14 neonatos com micetoma renal sem obstrução
completa, 3 apresentavam anormalidades do trato urinário. Bibiloni et al.
(2001) descreveram 7 casos de micetoma fúngico em neonatos com
malformações do trato urinário. A presença de bexiga neurogênica, em
neonatos com mielomeningocele, observada em 7% da nossa casuística,
também resulta no aumento do risco de infecção fúngica. Carvalho et al.
(2001) entre 21 crianças com candidúria, observaram malformação do trato
urinário e mielomeningocele em 24% dos casos, respectivamente.Yoo et al.
(1995) descreveram casos de falência renal causado por micetoma fúngico.
Hitchcock et al. (1995) relataram 5 neonatos com trato urinário, nos quais a
obstrução do trato urinário devido à malformação congênita foi identificada
como em 3 casos e , em dois casos houve formação de micetoma fúngico.
Noyola et al. (2001), relataram anormalidades ao ultra-som do sistema
urinário em 7,7% dos neonatos.
A pneumonia foi a segunda complicação mais freqüente, observada
em 56,7% dos recém-nascidos. A associação significativa entre pneumonia
e óbito sugere que esta complicação contribuiu para agravar o prognóstico
da candidíase. O diagnóstico de pneumonia por Candida apresenta
dificuldades, já que o isolamento do fungo em secreção traqueal não é
indicativo de pneumonia fúngica, podendo significar somente colonização do
sistema respiratório. A maioria dos neonatos em nosso estudo necessitou de
intubação traqueal prolongada para suporte ventilatório, sendo provável que
a presença deste fator de risco tenha contribuído para a presença de
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pneumonia e mortalidade maior entre estes pacientes. Nossos achados
estão de acordo com outros autores, que descreveram freqüência elevada
de

pneumonia

em

UTI

neonatal,

utilizando

critérios

diagnósticos

semelhantes aos do nosso estudo. Reyes et al. (1996) relataram imagem
radiográfica de broncopneumonia em 57% dos pacientes estudados.
Chowdhary et al. (2003) em 16 neonatos com candidemia por Candida
tropicalis, diagnosticaram insuficiência respiratória em 62,5% dos casos. Sob
o ponto de vista fisiopatológico, a pneumonia por Candida, pode ocorrer
também após aspiração de secreção vaginal infectada pelo feto, durante o
nascimento ou por transmissão hematogênica ou embólica (Baley, 1991).
Mazor et al. (1993), descreveram uma gestante com infecção assintomática
do líquido amniótico por Candida sp, com nascimento de recém-nascido prétermo, com necessidade de ventilação mecânica e imagem radiológica de
pneumonia.
A meningite ocorreu em nossos pacientes em 13,3% dos casos,
sendo a identificação de Candida no líquor pouco freqüente. Entre oito
neonatos com exame quimiocitológico do líquor anormal, apenas três
mostraram crescimento de fungo no líquor, confirmando a dificuldade do
diagnóstico de meningite por Candida através da cultura de líquor (Chen et
al. 2004). Moreno et al. (1994) em estudo de 577 neonatos com sepse e ou
meningite, durante um período de 18 anos entre 107 casos de meningite,
identificaram Candida sp no LCR em somente 1,9% dos casos. Por esta
razão, concordamos com os autores que recomendam considerar meningite
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fúngica qualquer anormalidade do exame de LCR em neonatos com
hemocultura positiva para fungo (Baley 1991). Diferentemente do nosso
estudo, Fernandez et al. (2000) em estudo retrospectivo de 10 anos, de 106
neonatos evidenciaram meningite em 23 pacientes (21,7%), com cultura de
líquor positiva na maioria dos casos (74%). A pleocitose ocorreu em 39%
dos recém-nascidos e a hipoglicorraquia em 25%. Os autores destacaram
que valores quimiocitológicos normais não excluem o diagnóstico de
meningite fúngica, podendo ocorrer crescimento do fungo no LCR nestas
condições. O comprometimento do sistema nervoso central provavelmente é
mais freqüente entre recém-nascidos pré-termo de muito baixo peso. Arisoy
et al. (1994), em estudo de meningite fúngica em crianças maiores e
neonatos, relataram nove pacientes recém-nascidos com presença de
Candida albicans em pelo menos uma cultura do líquor, sendo 8 prematuros
de muito baixo peso. A presença de malformação do sistema nervoso ou
derivação ventrículo-peritonial é outro fator que aumenta o risco de
meningite fúngica. Chiou et al. (1994) em estudo retrospectivo, observaram
infecção por Candida spp em válvula de derivação ventriculoperitonial em
17% de 48 lactentes. Em nossa casuística entre os neonatos com meningite,
12,5% apresentavam hidrocefalia com derivação ventrículo-peritonial.
Para melhorar o diagnóstico de meningite por Candida sp a pesquisa
do antígeno mannan no LCR foi utilizada por alguns autores. Lunel et al.
(2004) em cinco pacientes com candidíase sistêmica, detectaram a presença
do antígeno mannan em quatro. Ng et al. (2000) destacaram o aumento
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liquórico das concentrações de citocinas em neonatos sem anormalidades
bioquímicas com sepse por Candida sp.
A endocardite, observada em 13,3% dos nossos pacientes, era
antigamente

considerada

uma

doença

rara.

Com

o

advento

da

ecocardiografia tornou-se possível detectar vegetações e/ou trombos no
exame cárdio-vascular. Trata-se de uma complicação cuja mortalidade é
elevada, com piora considerável do prognóstico da infecção fúngica quando
há comprometimento cardíaco. Sua patogênese é complexa e, na maioria
dos casos, envolve trauma do endocárdio ou do endotélio vascular, expondo
o colágeno subendotelial, com aderência de plaquetas ao colágeno e
depósito de fibrina com formação de trombo. Krebs et al. (1999b) relataram
um caso de um recém-nascido com 11 dias de vida que apresentou
endocardite associada a múltiplas malformações congênitas e cateterismo
venoso central. Nos nossos pacientes o principal fator de risco para a
ocorrência de endocardite foi a presença de catéter venoso central.Nenhum
neonato apresentava cardiopatia congênita complexa. Rios et al. (1993) em
estudo semelhante ao nosso relataram 15 (13,6%) casos de endocardite por
Candida spp no México entre 1980 e 1991. Todos os pacientes
apresentavam catéter venoso central e 20% eram portadores de cardiopatia
congênita. Vricella et al. (2003) descreveram um caso de obstrução
ventricular direita causada pela presença de uma massa vegetante
causando colapso cardiocirculatório. Linder et al. (2000) descreveram um
prematuro de 24 semanas com massa cardíaca em átrio direito. Daftary et
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al. (1999) relataram quatro casos de massa fúngica intracardíaca em
prematuros extremos tratados cirurgicamente, que faleceram, apesar do
tratamento com anfotericina liposomal na dose de 6 mg/Kg/dia. Vaideeswar
et al. (1994) relataram um neonato com massa fúngica intracardíaca no lado
esquerdo à necrópsia. Divekar et al. (2004) relataram endocardite em
prematuro com estenose aórtica e sepse por Candida parapsilosis .

A

trombose venosa profunda ocorreu em 10% dos neonatos da nossa
casuística, sendo esta porcentagem bastante elevada, considerando-se a
que a trombose de grandes vasos é pouco freqüente no período neonatal.
Este achado indica que a presença do catéter associado à infecção fúngica
resultaram em lesão endotelial, depósito de fibrina e formação de trombo.
Outros autores relataram freqüência de trombose ainda mais alta do que a
observada por nós. Noyola et al. (2001), entre 65 neonatos, observaram a
presença de trombo ou vegetação em 15,2%.
A endoftalmite, observada em 6,7% dos recém-nascidos, é uma
complicação da candidíase sistêmica neonatal citada em frequência variável
de zero (Donahue et al. 2003) a 50% dos casos (Baley et al. 1981, Deutsch
et al. 1989). A lesão pode se manifestar como uma formação arredondada,
branca, de aspecto algodonoso, que flutua no humor vítreo (Baley et al.
1984; Butler et al. 1990; Faix 1992; Lee et al. 1998). A frequência observada
por nós foi semelhante à de Noyola et al. (2001), que descreveram
endoftalmite em 6% entre 67 neonatos com candidíase no período de 10
anos. Johnston et al. (2000), descreveram um recém-nascido com
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candidíase sistêmica e formação de catarata. Stern et al. (2001) relataram
um caso de endoftalmite por Candida quatro meses após o término do
tratamento antifúngico. Droham et al. (2002) relataram um prematuro de 28
semanas com endoftalmite e abscesso, submetido a tratamento cirúrgico.
Shah et al. (2000), relataram um caso de abscesso intralenticular em
prematuro de 29 semanas com candidemia.
Alguns autores têm descrito associação entre coriorretinite fúngica e
retinopatia da prematuridade. Noyola et al. (2002) compararam 46 neonatos
com candidemia e 39 sem candidemia, todos com peso inferior a 1500 g e
idade gestacional menor que 28 semanas. Nos neonatos com candidemia a
retinopatia da prematuridade, foi observada em 93,5% dos casos e em
84,8% dos neonatos sem candidemia. A necessidade de procedimento
cirúrgico para retinopatia foi significativamente maior (p=0,008), entre os
recém-nascidos com candidemia indicando que o comprometimento ocular
foi de maior gravidade nestes neonatos. Gago et al. (2002) descreveram um
caso de retinopatia da prematuridade estágio 3 e endoftalmite por Candida
em um prematuro com idade gestacional de 23 semanas. Por outro lado,
Karlowicz et al. (2000b) em 449 prematuros com peso inferior a 1000 g
concluíram que a candidemia não foi um fator de risco independente para o
desenvolvimento de retinopatia da prematuridade.
Não houve associação estatisticamente significante entre espécie de
fungo e evolução clínica, fato que pode ser atribuído em parte, ao pequeno
número de neonatos com infecção por Candida não albicans.
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Com relação ao tipo de tratamento, observamos que a maioria dos
recém-nascidos recebeu tratamento com formulação lipídica de Anfotericina
B, sendo a sobrevida significativamente maior neste grupo de crianças,
sugerindo maior eficácia terapêutica das formulações lipídicas em relação à
Anfotericina B convencional.
A anfotericina B convencional, amplamente utilizada desde 1956, é
um macrolídeo polieno, que adere ao ergosterol da membrana celular do
fungo, levando à alteração da sua permeabilidade, com lise e morte celular.
Devido à má absorção gastrointestinal, existe somente sob a forma
parenteral, apresentando boa distribuição nos tecidos, especialmente no
fígado, e baço. Trata-se de medicamento nefrotóxico, que pode causar
alterações eletrolíticas e efeitos cardiotóxicos. A nefrotoxicidade é
cumulativa e caracteriza-se por resistência ao hormônio antidiurético, com
poliúria, acidose tubular renal, hipocalemia e falência renal. Em neonatos, as
alterações da função renal, traduzidas por aumento da uréia plasmática,
diminuição do clearance de creatinina e anormalidades de eletrólitos,
geralmente são reversíveis, sendo às vezes difícil estabelecer se estas
alterações são decorrentes do tratamento ou da própria doença (Baley et al.
1984, Frattarelli et al. 2004, Dean et al. 1994). Holler (2004) estudaram 573
recém-nascidos com peso inferior a 1250 g com candídíase sistêmica
tratados com anfotericina B entre os anos de 1998 a 2000, constatando que
4,4% apresentaram sepse fúngica e, dentre estes 44% evoluíram com
comprometimento da função renal. Glick et al. (1993) em estudo
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retrospectivo de 36 neonatos com peso superior a 1000 gramas, com cultura
positiva para Candida spp, tratados com anfotericina B convencional com
dose inicial de 0,5 mg/kg/dia seguida do aumento para 1mg/kg/dia não
observaram alterações renais.
Vários estudos relataram casos de sepse por Candida spp. com
complicações, como meningite causada por Candida tropicalis (Ahuja et al.
2003), ventriculite (Murphy et al. 2000), abscesso cerebral por Candida
albicans(Kamitsuka et al. 1995), uropatia obstrutiva (Mcdonnell et al. 1995),
micetoma e meningite (Abraham et al. 2002), sem registro de toxicidade do
tratamento. Anaisse et al. (1996) em estudo randomizado multicêntrico,
comparando pacientes que utilizaram anfotericina B convencional e
fluconazol, não observaram diferenças em relação à sobrevida, porém
registraram taxa maior de efeitos adversos com o uso de anfotericina B
(35%) do que com o uso de fluconazol (5%).
As

novas

formulações

lipídicas

da

anfotericina

B

foram

desenvolvidas com o intuito de possibilitar a administração de doses
elevadas de anfotericina, atingindo rapidamente concentrações séricas
terapêuticas, com menor toxicidade. As vesículas liposomais facilitam a
penetração do antifúngico no sistema reticuloendotelial e melhoram o
clearance na circulação sistêmica. Os primeiros estudos mostrando
resultados do uso de preparado lipídico de anfotericina em neonatos
surgiram no início da década de 1990. Lackner et al. (1992) relataram o uso
de anfotericina liposomal em dois neonatos de muito baixo peso, que
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receberam doses elevadas desta medicação sem alterações eletrolíticas,
renais ou hepáticas. Jarlov et al. (1995) descreveram o primeiro caso de
meningite por Candida albicans em um prematuro com 27 semanas de idade
gestacional, tratado com anfotericina liposomal com êxito. Weitkamp et al.
(1998), relataram 21 prematuros que receberam anfotericina liposomal em
doses elevadas com boa eficácia clínica e sem efeitos colaterais. Krebs et
al.(1999a), em 11 neonatos admitidos na UTI neonatal, tratados com
formulação lipídica da anfotericina (dispersão coloidal ou anfotericina
liposomal) observaram menos efeitos colaterais e menor duração do
tratamento

quando

comparados

com

10

neonatos

que

receberam

anfotericina convencional. Juster-Reicher et al. (2000) relataram 24 neonatos
de muito baixo peso tratados com anfotericina liposomal, com erradicação
da doença em 92% dos episódios. Stocker et al. (2000) relataram um
prematuro de 26 semanas com micetoma bilateral tratado com anfotericina B
liposomal e fluconazol e Jorge et al. 2003 também trataram com anfotericina
liposomal um prematuro extremo com meningite por Candida com sucesso.
Linder et al. (2003), estudaram neonatos com candidíase sistêmica
selecionados para tratamento com

anfotericina B convencional ou

anfotericina liposomal ou dispersão coloidal, conforme a concentração de
creatinina plasmática. Os preparados lipídicos foram utilizados sempre que a
creatinina foi superior a 1,2 mg/dl, não tendo sido observada diferença de
mortalidade entre os grupos. Houve esterilização no sangue em 67,6% dos
pacientes que receberam anfotericina B, em 83,3% dos casos que utilizaram
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anfotericina liposomal e em 57,1% dos que receberam dispersão coloidal de
anfotericina. Leibovitz (2002) em revisão da literatura sobre o tema, relatou
três estudos não controlados em neonatos com candidíase sistêmica
utilizando doses de anfotericina lipídica de 1 a 7mg/kg/d, concluindo que o
medicamento é efetivo e seguro. Favel et al. (2003) relataram um caso de
infecção renal por Candida lusitaniae tratado com anfotericina liposomal e
fluconazol sem sucesso.Juster-Reicher et al. (2003) em 37 recém-nascidos
com candidíase sistêmica tratados com doses elevadas de anfotericina
liposomal de 5 a 7 mg/kg/dia, relataram maior rapidez na erradicação da
doença. Sastre et al. (2003) em estudo multicêntrico na Espanha estudaram
118 recém-nascidos com candidíase sistêmica, dos quais a maioria (68,6%)
foi tratada com anfotericina lipídica e somente sete receberam anfotericina B
convencional, sendo o tratamento suspenso em três destes devido à
nefrotoxicidade. Os autores não observaram diferença de mortalidade e
incidência de efeitos colaterais entre as diferentes formulações lipídicas.
Apesar do resultado observado por nós e dos estudos citados sobre
a eficácia dos preparados lipídicos, até o momento, não existem estudos
controlados demonstrando que sua utilização resulta em diminuição da
mortalidade por sepse fúngica neonatal. Em nossa opinião, considerando a
relativa limitação orgânica do recém-nascido pré-termo em se adaptar a
situações de estresse, deve-se escolher sempre medicamentos que
acarretem

o

menor

risco

possível

de

iatrogenia.

Seria,

portanto,

recomendável prescrever preparado lipídico de anfotericina nestes recém-
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nascidos para prevenir o aparecimento de efeitos indesejáveis do
tratamento, principalmente insuficiência renal e hepática. A maior limitação
para o seu uso é o custo elevado do medicamento. Kotwani et al. (2003),
descreveram o uso de uma nova formulação lipídica de anfotericina B (LAMP-LCR-1), de menor custo, utilizada em 23 neonatos com candidíase, 14
dos quais responderam completamente ao tratamento com 1mg/kg/dia por
28 dias.
Observamos que a mortalidade global dos neonatos internados na
UTI durante a década estudada foi 10,9%, enquanto nos recém-nascidos
com candidíase foi 33,3%, estando significativamente associada à presença
de pneumonia e à plaquetopenia. Vários autores mostram taxas elevadas de
mortalidade na candidíase sistêmica, concordando com os resultados do
presente estudo, com taxas variáveis de 10,2% (Sastre et al. 2003) a 31%
(Stoll et al. 2002, Chapman 2003; Klingspor et al. 2004). A mortalidade
elevada reflete a gravidade da doença, principalmente quando ocorrem
complicações multissistêmicas graves, como a presença de plaquetopenia
persistente ou pneumonia observadas nos pacientes que faleceram. A
associação entre pneumonia e óbito, conforme já foi discutido, confirma a
gravidade desta complicação em neonatos com candidíase. A importância
da plaquetopenia na sepse fúngica neonatal foi destacada por Guida et al.
(2003), que demonstraram contagem plaquetária inicial significamente
menor,

nadir

mais

baixo,

maior

incidência

e

maior

duração

da

trombocitopenia na sepse fúngica e na sepse por bactérias gram-negativas,
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quando comparada à sepse por bactérias gram-positivas. Da mesma forma,
Benjamin et al. (2000), mostraram que a sepse fúngica está associada com
freqüência maior plaquetopenia do que a sepse por Staphylococcus
coagulase negativo em recém-nascidos. Warris et al. (2001) compararam
oito recém-nascidos pré-termo com candidemia com um grupo controle
constituído por 16 neonatos portadores de sepse bacteriana, constatando
plaquetopenia em 100% dos pacientes com infecção por Candida sp e em
apenas 50% dos neonatos do grupo controle.
Concluímos que a freqüência de complicações da candidíase
sistêmica na presente casuística foi elevada, com lesões detectadas em
diversos órgãos e sistemas, que provavelmente contribuíram para a alta
mortalidade da população estudada. Por se tratar de infecção que acomete
preferencialmente recém-nascido pré-termo, portador de fatores de risco
inerentes ao seu tratamento clínico, é de grande importância considerar
cuidadosamente a indicação de procedimentos invasivos e do uso de
medicamentos, especialmente antibióticos, nessas crianças.

Conclusões
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O presente estudo permitiu-nos chegar às seguintes conclusões:

•

A freqüência de candidíase sistêmica na Unidade de Cuidados
Intensivos Neonatal do ICr-HCFMUSP no período de 1994 a 2003 foi
alta (1,8%), variando de 0,8%, a 5,1%, sendo estas taxas superiores
às observadas recentemente por outros autores.

•

Os sinais e sintomas mais freqüentes foram os mesmos observados
na sepse bacteriana, com destaque para as alterações respiratórias,
anormalidades da temperatura, letargia e hepatoesplenomegalia.

•

A espécie de Candida mais freqüentemente identificada foi Candida
albicans, em concordância com a maioria dos estudos publicados
sobre o tema. Em uma menor proporção de casos foram identificadas
Candida tropicalis, Candida parapsilosis ou Candida glabrata.

59

Conclusões

CINTHIA PASSOS ASSUMPÇÃO PEDROSO

•

As complicações multissistêmicas foram freqüentes e graves, com
mortalidade

elevada

(33,3%),

associada

significativamente

à

ocorrência de pneumonia ou plaquetopenia.

•

A sobrevida foi significativamente maior no grupo que recebeu
formulação lipídica da Anfotericina B, sugerindo maior eficácia deste
tipo de tratamento.
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