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RESUMO 
 

Introdução: Nas últimas décadas, as infeções fúngicas invasivas por leveduras tornou-se um 
importante problema de saúde pública, dado sua incidência crescente relacionada ao aumento 
da população suscetível. O reconhecimento destes patógenos em aspectos como, distribuicão 
ambiental e caraterísticas fenotípicas, são pilares essenciais para sua vigilância e controle. 
Objetivo: Descrever a frequência dos agentes de criptococose e outras leveduras com 
potencial patogênico e comparar essa frequência em excretas de aves silvestres em três 
municípios do estado de São Paulo, com vistas a melhor conhecimento da distribuição desses 
agentes no ambiente, além de determinar o perfil de suscetibilidade in vitro a antifúngicos de 
uso clínico. Método: No período de 2 anos, aves silvestres foram identificadas em áreas de 
circulação de 3 municípios de São Paulo (Praia Grande, Santos e Rio Claro) e submetidas à 
coleta de excretas para isolamento de leveduras com potencial patogênico. Análise 
microscópica e macroscópica para classificação presuntiva de gênero foram realizados em 
todas as colônias de leveduras obtidas das amostras de excretas. A suscetibilidade dos 
isolados de leveduras aos antífúngicos: fluconazol, voriconazol e anfotericina B foi 
determinada segundo método de referência europeu (AFST-EUCAST). Análise de dados: 
Foi utilizada a regressão de Poisson com a opção robusta para estimar razões de prevalência e 
identificar variáveis associadas com os principais isolados identificados, com opção de cluster 
para agrupar os isolados por excreta. Foi avaliado o nível de concordância entre os dois 
métodos de identificação (fenotípico e MALDI-TOF), utilizando o coeficiente Kappa. 
Adicionalmente, foi estimada a correlação entre os MIC´s dos fármacos estudados no total de 
espécies identificadas, utilizando o coeficiente de correlação de Spearman. Resultados: Das 
294 excretas coletadas, 42,2% continham leveduras, incluindo espécies de Candida 62%, 
seguido por Rhodotorula 16,4%, Cryptococcus 10,4%, Trichosporon 6,6% e Pichia 2,7%. 
Muitas espécies, verificadas em alta frequência, tem forte potêncial de causar infecção 
invasiva, como: C. parapsilosis stricto sensu, C. tropicalis, Clavispora lusitaniae, C. krusei, 
C. orthopsilosis, C. glabrata, C. laurenti, C. albicans, C. metapsilosis, C. nivariensis e 
Meyerozyma guilliermondii. A resistência ao fluconazol, voriconazol e anfotericina B ocorreu 
nesses isolados, sendo documentada uma forte correlação entre a susceptibilidade, 
principalmente entre os azois (fluconazol e voriconazol), no entanto, a correlação mesmo 
sendo menor também foi significativa entre esses fármacos e a anfotericina. De 13 espécies de 
aves silvestres dispersoras de leveduras, as de maior frequência foram: Sula leucogaster 
26,2%, Turdus leucomelas 17%, Larus dominicanus 15%, Thalasseus maximus 11,2%, 
Thalasseus acuflavidus 5,4%, Tangara sayaca 4,4%, Turdus amaurochalinus 3,7%, Sterna 
hirundinacea e Pitangus sulphuratus 2,7%. Os gêneros identificados apresentaram 
associações entre local, estação do ano e espécies de aves. Conclusões: Dentre as principais 
espécies de aves estudadas, 3 eram de hábitos migratórios (Thalasseus maximus, Thalasseus 
acuflavidus e Sterna hirundinacea) o que permite inferir dispersão interamericana de 
leveduras patogênicas. Diversas espécies resistentes a antifúngicos foram descritas, pela 
primeira vez, em excretas de aves silvestres conferindo a este estudo o valor de contribuir 
para o conhecimento da epidemiologia das infecções fúngicas por leveduras.  
 
Palavras-chave: Criptococose, leveduras patogênicas, eliminação de excretas, aves, 
antifúngicos, fluconazol 



 

CALDAS, C. C. Frequency of Cryptococcus spp. and other yeasts with pathogenic potential 
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ABSTRAT 

Background: In recent decades, invasive yeast fungal infections have become an important 
public health problem, due to their increasing incidence related to the increase in the 
susceptible population. The recognition of these pathogens in aspects such as environmental 
distribution and phenotypic characteristics are essential pillars for their surveillance and 
control. Objective: To describe the frequency of cryptococcosis agents and other yeasts with 
pathogenic potential and to compare this frequency in excreta of wild birds in three 
municipalities of the state of São Paulo, with a view to a better knowledge of the distribution 
of these agents in the environment, in addition to determining the profile of in vitro 
susceptibility to antifungals for clinical use. Method: During two years, wild birds were 
identified in circulation areas of three municipalities of São Paulo (Praia Grande, Santos and 
Rio Claro) and were screened for yeasts with pathogenic potential. Microscopic and 
macroscopic analysis for presumptive genus classification were performed in all yeast 
colonies obtained from excreta samples. Susceptibility of yeast isolates to antifungals: 
fluconazole, amphotericin B and voriconazole was determined according to the European 
reference method (AFST-EUCAST). Data analysis: Poisson regression was used with the 
robust option to estimate prevalence ratios and to identify variables associated with the main 
isolates identified, with option of cluster to group the isolates by excreta. The level of 
agreement between the two identification methods (phenotype and MALDI-TOF) was 
evaluated using the Kappa coefficient. Additionally, the correlation was estimated between 
MICs of the drugs studied in total of species identified, using Spearman's correlation 
coefficients. Results: Of the 294 excreta collected, half contained yeasts, including Candida 
species (62 %), followed by Rhodotorula (16.4%), Cryptococcus (10.4%), Trichosporon 
(6.3%) and Pichia (2.7%). Many species, verified at high frequency, have a strong potential to 
cause invasive infection, such as: C. parapsilosis stricto sensu, C. tropicalis, Clavispora 
lusitaniae, C. krusei, C. orthopsilosis, C. glabrata, C. laurentii, C. albicans, C. metapsilosis, 
C. nivariensis and Meyerozyma guilliermondii. Resistance to fluconazole, voriconazole and 
amphotericin B occurred in these isolates and a strong correlation was reported between 
susceptibility, mainly between azole (fluconazole and voriconazole), however, the correlation, 
even though it was lower, was also significant between these drugs and amphotericin. From 
13 species of wild birds dispersing yeasts, the ones with the highest frequency were: Sula 
leucogaster 26,2%, Turdus leucomelas 17%, Larus dominicanus 15%, Thalasseus maximus 
11,2%, Thalasseus acuflavidus 5,4%, Tangara sayaca 4,4%, Turdus amaurochalinus 3,7%, 
Sterna hirundinacea e Pitangus sulphuratus 2,7%. The identified genera presented 
associations between site, season of the year and species of birds. Conclusion: Among the 
main species of birds studied, 3 were of migratory habits (Thalasseus maximus, Thalasseus 
acuflavidus and Sterna hirundinacea), which allows inferring the inter - American dispersion 
of pathogenic yeasts. Several species resistant to antifungal were described for the first time in 
excreta of wild birds, conferring to this study the value of contributing to the knowledge of 
the epidemiology of fungal infections by yeasts. 
 
Key words: Cryptococcosis, pathogenic yeasts, elimination of excreta, birds, antifungal, 
fluconazole
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a incidência das infeções fúngicas invasivas, bem como, taxas de 

morbidade e mortalidade tiveram um crescimento substancial devido ao aumento de 

indivíduos imunocomprometidos, pacientes com infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (Human Immunodeficiency Virus – HIV) e pacientes internados em unidades de 

terapia intensiva (UTI) submetidos a tratamento com antibióticos de largo espectro e 

corticoterapia, tornando-se um importante problema de saúde pública (BINDER E 

LASSFLÖRL, 2011; LOW et al., 2011). Dentre os agentes fúngicos de infecções invasivas 

humanas, as leveduras destacam-se como patógenos de maior frequência e associadas a altos 

índices de mortalidade (BINDER E LASS-FLÖRL, 2011). O reconhecimento destes 

patógenos em aspectos, como distribuicão ambiental e caraterísticas fenotípicas, são pilares 

essenciais para sua vigilância e controle. 

 

 

1.1 Leveduras com potencial patogênico 

O gênero Candida é responsável por 80% dos casos de infecção de corrente sanguínea 

em pacientes hospitalizados (COLOMBO et al., 2003). Isso também se deve ao fato da 

colonização de vários sítios anatômicos por leveduras desse gênero (GIOLO e SVIDZINSKI, 

2010). Um estudo retrospectivo que incluiu 254 casos de candidemia nos Estados Unidos 

relatou que ocorrem de 1 a 8 casos por 100.000 habitantes (NEOFYTOS et al., 2013). Um 

estudo prospectivo no Brasil relatou a incidência de 249 casos por 100.000 habitantes 

(COLOMBO et al., 2006). No estudo global de vigilância antifúngica, (ARTEMIS e DISK) 

analisaram isolados de infecção invasiva de 127 centros médicos de 39 países e mostraram 

que as espécies C. albicnas, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis e C. Krusei, juntas, são 

responsáveis por 92% dos casos de candidemia, sendo C. albicans a principal espécie em todo 

o mundo, com essa distribuição variando por região (PFALLER et al., 2005). 

A criptococose é uma micose sistêmica de transmissão inalatória que acorre de forma 

primária nos pulmões, seguidos da disseminação sanguínea, com predileção para o sistema 

nervoso central (SNC) (MORETTI et al., 2008). Mundialmente, a criptococose acomete 3% a 

14% dos pacientes com HIV, sendo classificada como a 3a doença oportunista nessa 

população (LANJEWAR, 2011). As formas de meningite e meningoencefalite afetam por ano 

cerca de 1.000.000 de pessoas no mundo, causando mais de 625.000 mortes (PARK et al., 

2009). O Brasil é considerado o segundo país, tanto em dados de frequência como taxas de 
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mortalidade de criptococose, após os países localizados na África subsaariana. A África 

subsaariana está em primeiro lugar com um número de casos estimado em 720.000 por ano e 

a América Latina fica em 3o lugar, com pouco mais de 54.000 casos por ano (PAPPALARDO 

e MELHEM, 2003; VIDAL et al., 2013). No estado de São Paulo, no período de 1991-2006, a 

criptococose foi a causa morte de 4,74% (1.393/29.417) dos pacientes HIV positivo 

(GUIMARÃES e WALDMAN, 2014). A taxa de letalidade por meningoencefalite, forma 

mais comum da infecção em pacientes com HIV, varia entre 10% e 20% na maioria dos 

países desenvolvidos, e, na África subsaariana, com mais de 500.000 mortes por ano, essa 

porcentagem situa-se entre 35% a 65% (WHO, 2011).   

A criptococose é causada por leveduras do gênero Cryptococcus, que compreende 70 

espécies, sendo C. neoformans ou C. gattii, os agentes de maior frequência, que podem 

induzir padrões clínicos distintos, entretanto, devido aos avanços na identificação por técnicas 

moleculares e análises comparativas clínicas, fica difícil determinar se essas diferenças 

ocorrem devido ao genótipo relacionado à infecção ou ao estado imune do hospedeiro 

(KURTZMAN et al., 2011; SMITH et al., 2014; PERFECT e BICANIC, 2015).  

Nas últimas décadas, houve aumento no relato de infecções causadas por outras 

espécies do gênero, principalmente, em pacientes imunocomprometidos como: C. albidus, 

complexo C. laurentii, C. uniguttulatus, C. curvatus, C. adeliensis, C. humilha, C. luteolus e 

C. macerans (JOHNSON et al., 1998; PEDROSO et al., 2010; BINDER e LASS-FLÖRL, 

2011). Dentre estas, C. albidus e C. laurentii são as de maior potencial patogênico, sendo 

responsáveis por 80% dos casos relatados de criptococose não-C. neoformans e não-C. gattii 

(KHAWCHAROENPORN et al., 2007; PEDROSO et al., 2010).  

Cryptococcus neoformans e C. gattii apresentam distribuições geográficas distintas. 

As infecções causadas por C. neoformans ocorrem em todo o mundo, sendo prevalentes em 

climas temperados e frios e, no Brasil, apresenta maior incidência nas regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste (KWON-CHUNG e BENNETT, 1992; FILIÚ et al., 2002). Cryptococcus gattii 

pode acometer hospedeiros imunocompetentes e é isolado, principalmente, de restos vegetais 

em decomposição (ELLIS e PFEIFFER, 1990). O agente era até início deste século 

considerado exclusivamente de áreas tropicais e subtropicais, porém um surto descrito na 

costa oeste do Canadá e Estados Unidos mostrou a possibilidade de transmissão e infecção em 

zonas temperadas (KIDD et al., 2007; GALANIS e MACDOUGALL, 2010). No Brasil, é 

encontrado em todas as regiões, sendo mais comum nas regiões Norte e Nordeste (TRILLES 

et al., 2008). Cryptococcus gattii era descrito como causa mais frequente de infecções 
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neurológicas do que C. neoformans necessitando, muitas vezes, de terapia mais agressiva, no 

entanto, nesse surto, as cepas de C. gattii apresentaram maior número de infecções 

pulmonares graves em relação às infecções neurológicas, indicando diferenças no padrão da 

doença (CASADEVALL e PERFECT, 1998; PERFECT e BICANIC, 2015).  

De acordo com o quinto relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change – 

IPCC-AR5, o aquecimento médio global aumentou 0,9ºC desde 1850 e a previsão até 2100 é 

de que a temperatura do planeta aumente 4ºC (IPCC, 2014). Um estudo retrospectivo (1992-

2004), realizado em quatro cidades da Colômbia, demonstrou que a distribuição dos sorotipos 

de Cryptococcus spp. isolados em árvores podem ser influênciados pelas condições climáticas 

ambientais (GRANADOS E CASTAÑEDA, 2006). DYNOWSKA et al. (2013) relataram 

espécies de leveduras nunca antes isoladas em excretas de aves marinhas do ártico. Esses 

estudos levantam a hipótese de que as mudanças climáticas, em especial o aumento da 

temperatura, têm sido um importante fator para a mudança de distribuição geográfica de 

diversos microrganismos. 

Cryptococcus neoformans e C. gattii são identificadas em 5 sorotipos conforme a 

composição de antígenos na cápsula polissacarídica, A (var. grubii), D (var. neoformans) e 

A/D (híbrido) para C. neoformans, e sorotipos B e C para C. gattii (KWON-CHUNG e 

BENNETT, 1992; MITCHELL e PERFECT, 1995). O sorotipo A é encontrado em todo o 

mundo, e no Brasil predomina nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; o sorotipo D ocorre, 

principalmente, na Europa e América do Sul, no Brasil, já foi descrito nas regiões Sul e 

Sudeste; o sorotipo híbrido AD foi descrito na Itália e no Brasil, nas regiões Nordeste, Sul e 

Sudeste; os sorotipos B e C são mais incidentes, na Oceania, América Central e América do 

Sul, no Brasil, o sorotipo B predomina nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste (FRANZOT et 

al., 1999; NISHIKAWA et al., 2003; MEYER et al., 2003; COGLIATI et al., 2011).  

Estudos moleculares identificaram em C. neoformans e C. gattii 2 tipos conjugantes – 

MATα e MATa, em que MATα representa mais de 95% dos isolados clínicos e ambientais 

(KWON-CHUNG e BENETT, 1992; MOORE e EDMAN, 1993; MITCHELL e PERFECT, 

1995; FRANZOT et al., 1997; CHATURVEDI et al., 2000; ABEGG et al., 2006). São 

descritos, ainda, 8 tipos moleculares, incluindo em C. neoformans: VNI, VNII, VNB, VNIII e 

VNIV e em C. gattii: VGI, VGII, VGIII e VGIV (MEYER et al., 1999; MEYER et al., 2003; 

NGAMSKULRUNGROJ et al., 2009). Os tipos moleculares podem determinar distintos 

padrões de virulência e resistência a antifúngicos, portanto, é relevante o conhecimento de sua 

distribuição (MEYER et al., 2003). Estudos demonstram que VNI é o tipo molecular mais 
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descrito em todo o mundo, exceto na Austrália e Papua Nova Guiné, onde o mais frequente é 

VGI (COGLIATI, 2013). Quanto a C. gattii, o tipo VGII é o mais comum nas Américas 

(TRILLES et al., 2012). No Brasil, TRILLES et al. (2008) relataram que a criptococose 

primária causada pelo tipo molecular VGII apresenta padrão regional endêmico no Norte do 

país, sendo prevalente em hospedeiros imunocompetentes. De acordo com dados 

epidemiológicos brasileiros, em São Paulo ocorre VNI, VNII e VGII, indicando a diversidade 

de tipos moleculares neste estado (TRILLES et al., 2008). 

Embora a maioria dessas infecções seja causada por leveduras dos gêneros Candida e 

Cryptococcus, um número crescente de infeções tem sido causado por agentes patogênicos 

menos comuns, incluindo leveduras dos gêneros Rhodotorula e Trichosporon (FRIDKIN e 

JARVIS, 1996; PFALLER e DIEKEMA, 2004; ALMEIDA et al., 2008). 

Trichosporon spp. tem ampla distribuição na natureza, sendo encontrado, 

principalmente, em regiões tropicais e temperadas. Em humanos, são encontrados na cavidade 

gastrointestinal e oral como parte da microbiota (HAUPT, et al., 1983; SUGITA, 2011). 

SILVESTRE et al. (2010) analisaram amostras da região perigenital de 1004 indivíduos 

assintomáticos e 11,15% (112/1004) apresentaram colonização por Trichosporon spp. As 

espécies desse gênero podem causar infeções superficial, mucosa e profunda, sendo 

Trichosporon asahii a espécie prevalente em infecção e colonização em humanos (LI et al., 

2005; SUN et al., 2012; TSAI et al., 2012; HAZIROLAN et al., 2013). A trichosporonose é 

uma infecção profunda e tem se tornado frequente em pacientes hospitalizados (FRIDKIN e 

JARVIS, 1996). De acordo com uma revisão sistemática realizada no período de 1994 a 2015, 

o número de infecções invasivas por Trichosporon spp. teve um aumento significativo ao 

longo dos anos, de 139 (25,8%) entre 1994-2004 para 398 (74,2%) entre 2005/2015, 

(p<0,001) (DE ALMEIDA JÚNIOR e HENNEQUIN, 2016). Trichosporon beigelii é agente 

de infecções superficiais prevalente em indivíduos sadios (Piedra branca), no entanto, leva 

ocasionalmente pacientes imunocomprometidos a formas graves e disseminadas da doença 

(FRIDKIN e JARVIS, 1996). A doença é de difícil tratamento e as manifestações clínicas 

incluem infecções da corrente sanguínea, infecções graves de pele, endocardite e peritonite 

associados com o cateter de diálise (HAJJEH e BLUMBERG, 1995).  

Rhodotorula spp. tem sido cada vez mais reconhecido como patógeno oportunista, 

capaz de causar infecções invasivas de corrente sanguínea em pacientes internados em UTI, 

acometendo principalmente pacientes imunocomprometidos e com presença de cateter venoso 

central (ALMEIDA et al., 2008). O gênero Rhodotorula é constituído por 8 espécies, em que 
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R. mucilaginosa, R. glutinis e R. minuta são conhecidas por causar infecções em humanos 

(SAMPAIO, 2011). Em uma revisão sistemática com 128 casos descritos na literatura, 79% 

(103) foram infecção de corrente sanguínea, 7% (9) de infecção ocular e 5% (6) de peritonite. 

Dentre as infecções de corrente sanguínea, 74% dos casos foi causado por R. mucilaginosa e 

7,7% por R. glutinis. Nesta revisão a letalidade das infecções causadas por Rhodotorula spp. 

foi de 12,6% (TUON e COSTA, 2008).  

A importância médica de determinados gêneros e espécies de leveduras é acentuada 

diante da existência de fatores de virulência, dentre eles, a capacidade de formar biofilmes. 

Essa capacidade é importante, pois os microrganismos agrupados em biofilmes podem tornar-

se resistentes aos antifúngicos devido a alterações metabólicas, à redução da sua taxa de 

crescimento celular, à expressão de genes de resistência e na presença de uma matriz 

extracelular (MOHANDAS e BALLAL, 2011; SENEVIRATNE et al., 2008). As espécies dos 

gêneros Candida e Rhodotorula apresentam capacidade de formação de biofilme (ACHKAR 

e FRIES, 2010). No estudo de DE FREITAS et al. (2013), C. tropicalis apresentou 

estatisticamente maior capacidade de formar biofilmes (91,7%) do que C. albicans 82,5% e C. 

glabrata 61,3% (p=0,0129), já no estudo de NUNES et al. (2013) com amostras ambientais e 

clínicas de Rhodotorula spp., R. mucilaginosa e R. minuta foram as espécies que 

apresentaram maior capacidade de formar biofilme.  

As fontes ambientais e dispersão desses patógenos oportunistas devem ser 

monitoradas para verificar possíveis fontes de proliferação de colônias em meio ambiente, 

proporcionando colonização e facilitando a instalação de quadro infeccioso. 

 

 

1.2 Leveduras e aves silvestres 

Por meio dos estudos nacionais e internacionais, sabe-se que leveduras com potencial 

patogênico são transportadas por aves, porém, existem ainda grandes lacunas em relação à 

diversidade de espécies de aves silvestres, em particular, dentro de seu habitat terrestre e 

aquático, pois alguns estudos foram realizados com aves de cativeiro ou pet-shops. A 

evidência da presença de leveduras patogênicas no trato gastrointestinal de aves foi dada por 

estudos com excretas desses animais e, por isso, estes são considerados reservatórios 

potenciais desses agentes (FILIÚ et al., 2002; THERAUD et al., 2003; CAFARCHIA et al., 

2006a; LUGARINI et al., 2008; QUEIROZ et al., 2008; REIS, 2015). Leveduras dos gêneros 

Candida, Trichosporon, Rhodotorula e Cryptococcus fazem parte da microbiota 
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gastrointestinal das aves e a sua distribuição varia de acordo com a espécie (MANCIANTI et 

al., 2002; MELVILLE et al., 2004; BRILHANTE et al., 2010; MARINHO et al., 2010).  

 Diversas espécies de Candida, incluindo as de grande interesse médico, C. albicans, 

C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, Meyerozima guilliermondii (C. guilliermondii), Pichia 

anomala (C. pelliculosa) e outras menos frequentes em infecções humanas, como C. famata  

já foram observadas em excretas de aves silvestres, em cativeiro ou ambiente natural, em 

distintos continentes (MANCIANTI et al., 2001; RASO et al., 2004; ABEGG et al., 2006; 

FILION et al., 2006; LUGARINI et al., 2008; SANTOS et al., 2009; BRILHANTE et al., 

2010; MARINHO et al., 2010; VLAHOVIC et al., 2010; MENDES et al., 2014; 

DYNOWSKA et al., 2015). 

Aves podem ter papel relevante na transmissão da criptococose (FINK et al., 1968; 

FILIÚ et al., 2002). HEDAYATI et al. (2011) ressaltaram o risco de pacientes hospitalizados 

inalarem partículas de C. neoformans presentes em excretas aviárias (5,2%) do entorno de um 

hospital no Irã. No Brasil, alguns estudos comprovaram ocorrência dos principais agentes da 

criptococose em aves, como o de ABEGG et al. (2006) que isolaram C. neoformans de 

excretas de psitacídeos de zoológico no Rio Grande do Sul (18%; 10/55) e o de MARINHO et 

al. (2010), que isolaram C. gattii (11,1%; 4/36) e C. neoformans (11,1%; 4/36) de excretas de 

passeriformes em criatórios do IBAMA no estado de São Paulo.  

Na década de 1950, EMMONS foi o primeiro a isolar C. neoformans em excretas de 

pombos e solos contaminados com excretas, indicando fontes saprofíticas em ambientes 

urbanos (EMMONS, 1951; EMMONS 1955). STAIB (1984) já comentava que a exposição, 

de homens e animais, às excretas dessas aves é um aspecto da epidemiologia da criptococose. 

Cryptococcus neoformans pode ser isolado de diversos substratos orgânicos, incluindo oco de 

árvores e poeira doméstica, mas com alta positividade (~ 92%) em amostras de excretas de 

aves e outros animais (SWINNE et al., 1991; PASSONI et al., 1998; LAZÉRA et al., 2000; 

NISHIKAWA et al., 2003). Vale ressaltar que espécies de Cryptococcus, em regra, não 

causam infecção sistêmica em aves em virtude da sua alta temperatura corpórea, em torno de 

40°C, temperaturas elevadas fazem com que Cryptococcus spp. diminuam seu potencial 

patogênico (MALIK et al., 2003).  

No entanto, RASO et al. (2004) descreveram o primeiro surto de criptococose, em 

psitacídeos de um viveiro no estado de São Paulo, envolvendo 7 aves importadas da Holanda, 

Bélgica e Alemanha. Cryptococcus neoformans tem sido isolado em todo o mundo a partir de 

solo enriquecido com excretas de aves e, principalmente, excretas de pombos em ambientes 
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urbanos, sendo importante contaminante ambiental, possibilitando infecção em homens e 

animais nessas áreas (MITCHELL e PERFECT, 1995; CAICEDO et al., 1996; 

CASADEVALL e PERFECT, 1998; CHEE e LEE, 2005; FARIA et al., 2010; YAMAMURA 

et al., 2013).  

Outras espécies de Cryptococcus também foram encontradas em excretas de aves 

domésticas e silvestres, com destaque para Passeriformes e Psitaciformes, incluindo espécies 

marinhas do ártico, dentre elas: C. gattii, C. ater, C. albidus, C. luteolus, C. uniguttulatus, C. 

gastricus, C. terreus e aquelas do complexo C. laurentii (CAICEDO et al., 1999; FILIÚ et al., 

2002; KOBAYASHI et al., 2005; CHRYSSANTHOU et al.; 2011; TEODORO et al., 2013; 

MENDES et al., 2014; PEREIRA et al., 2014). CAFARCHIA et al. (2006a) estudaram a 

ocorrência de leveduras na cloaca de aves migratórias, isolando C. albidus em 18,4% (4/421) 

das amostras. O maior estudo com aves migratórias (349 excretas) foi realizado por 

FRANCESCA et al. (2012), recuperando 125 isolados de leveduras, incluindo C. magnus 

(7,2%), C. aureus (2,4%), C. carnescens (1,6%). As espécies de Cryptococcus, menos 

frequentes em criptococose, quando isoladas de aves silvestres, em seu ambiente natural, 

podem ser marcadores da disseminação dos agentes da criptococose e constituir-se em grande 

subsídio para desvendamento da história natural dessa doença. Estudos realizados na Itália 

contribuíram para compreensão do papel das aves migratórias na epidemiologia da 

criptococose (CAFARCHIA et al., 2006a; FRANCESCA et al., 2012).  

Recentemente, DYNOWSKA et al. (2015) demonstrou existência de C. neoformans 

em bico (16,5%) de Charadriiformes, bem como na cloaca (20%) dessas aves. FOTI et al. 

(2011), analisando excretas desses animais, encontraram amostras (5,3%; 1/19) contendo C. 

neoformans. CAFARCHIA et al. (2006b) amostraram aves de rapina, verificando C. 

neoformans var. grubii (4,8%; 4/182). Aves migratórias, ainda, albergam distintas espécies de 

Rhodotorula e Trichosporon (DYNOWSKA et al., 2015). 

A realização de vigilância em aves migratórias da presença de espécies de leveduras, 

em particular dos agentes da criptococose, representa uma ação de Saúde Pública que poderá 

se tornar uma atividade recomendada pelas autoridades sanitárias, assim como hoje está bem 

estabelecido para alguns vírus (HWO, 2016). 
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1.3 Métodos de identificação de leveduras  

 

1.3.1 Métodos fenotípicos para determinação de espécie e fenótipos de resistência a 

antifúngicos 

 Os métodos convencionais têm como base algumas propriedades fenotípicas das 

leveduras, que incluem: morfologia e microscopia das colônias em ágar fubá-tween 80, 

crescimento em meios especiais, tal como ágar contendo compostos fenólicos, além de 

assimilação de fontes de carbono e nitrogênio, e fermentação de açúcares (KURTZMAN et 

al., 2011). As provas realizadas sob metodologias de referência requerem longos períodos de 

preparo, padronização e controle de qualidade dos reagentes, além de procedimentos muito 

laboriosos para serem praticados em laboratórios de rotina (CLARK et al., 2012; 

FIRACATIVE et al., 2012; SANDRIN et al., 2012). 

 A necessidade de identificação rápida de leveduras e disponibilidade de cultura pura 

para execução de testes de suscetibilidade a antifúngicos, somando-se a grande dificuldade em 

detectar culturas mistas (infecção por mais de um agente) em meios tradicionais, como ágar 

Sabouraud, induziram ao desenvolvimento industrial de sistemas comerciais para esses 

propósitos (MENDES-GIANNINI e MELHEM, 2001). Os meios de cultura contendo 

substâncias cromogênicas, que sob ação enzimática dos isolados conferem cores às colônias, 

são hoje obrigatórios nos procedimentos de micologia em laboratórios de rotina (PINCUS et 

al., 2007).  

A identificação da espécie de um determinado agente etiológico, na grande maioria 

das vezes, permite a abordagem terapêutica adequada diante do perfil conhecido do patógeno 

em questão. Para espécies com suscetibilidade variável, imprevisível, em casos refratários ao 

tratamento, ou mesmo naqueles submetidos à profilaxia com antifúngicos, o teste de 

suscetibilidade pode ser realizado com sistemas comerciais em laboratórios de rotina e em 

hospitais, para manejo de casos particulares. Para terapia das infecções fúngicas, existem 

vários fármacos antifúngicos, com atividade e espectro de ação distintos. Anfotericina B, 5- 

fluorcitosina, imidazóis (cetonazol, miconazol), triazois (fluconazol, itraconazol, voriconazol, 

ravuconazol, posaconazol), equinocandinas (caspofungina, micafungina, anidulafungina) e 

alilaminas (terbinafina, butenafina) são os mais utilizados. Para orientação da melhor conduta 

terapêutica, métodos para determinação in vitro de resistência a fármacos podem ser 

utilizados na prática clínica e a crescente disponibilidade de métodos comerciais tem 

viabilizado seu uso em laboratórios assistenciais (MELHEM, 2004).  
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1.3.2 Método de MALDI-TOF MS  

O aumento de infecções fúngicas nos últimos anos, bem como o surgimento rápido e 

contínuo de cepas resistentes a antifúngicos, têm enfatizado a necessidade de métodos rápidos 

e confiáveis de identificação microbiana. Sabe-se que o diagnóstico precoce melhora a 

resposta ao tratamento, mas muitas infecções fúngicas têm diagnóstico limitado pelos 

laboriosos métodos laboratoriais de identificação das espécies dos agentes causais 

(FIRACATIVE et al., 2012).  

A espectrometria de massa, após ionização e desorção a laser com uso de matriz e com 

base no tempo de voo das moléculas (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization – Time Of 

Flight – Mass Spectrometry, MALDI-TOF MS), surgiu no final da década de 1980 e tem sido 

cada vez mais adotada por laboratórios de microbiologia clínica como alternativa de 

automatização na identificação de cepas. A metodologia consiste na identificação do 

microrganismo, comparando o seu espectro de massa com um banco de dados de espectros de 

referência. A técnica é relativamente simples, com ampla aplicabilidade e a obtenção de dados 

é rápida (SANDRIN et al., 2012).  

Atualmente, existem dois aparelhos no mercado nacional, VITEK MS (bioMérieux, 

França) e Microflex LT (Bruker Daltonics/BD, Alemanha/ EUA). Ambos dispõem de banco 

de dados (SARAMIS e Biotyper 3.0®, respectivamente) com espectros de referência de 

espécies de microrganismos agentes de infecções humanas ("bancos fechados"). Os dois 

fabricantes, no entanto, permitem a inserção de novas espécies por meio da inclusão de seus 

espetros ("bancos abertos" e customizados). A bioMérieux dispõe, ainda, de um segundo 

banco de dados dirigido para agentes isolados de amostras de meio ambiente. Desse modo, 

conforme a origem do isolado (clínica ou ambiental) e o aparelho utilizado, a espectrometria 

de massa (MALDI-TOF MS) apresenta desempenhos distintos para identificação de gênero e 

espécie (CLARK et al., 2012). 
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2. JUSTIFICATIVA 

As infecções fúngicas não são de notificação compulsória no Brasil. No entanto, essas 

infecções tiveram um aumento substancial nas últimas décadas, sendo a criptococose uma das 

principais micoses sistêmicas com alta letalidade e importante problema de saúde pública 

(COLOMBO et al., 2011; SAVINI et al., 2011; PERFECT e BICANIC, 2015). Até o 

momento, não existem intervenções públicas para o controle da criptococose a não ser 

orientações gerais à população, disponíveis no site da Prefeitura de São Paulo, quanto ao 

contato com as excretas de pombo, controle de alimentos, controle de contaminação 

ambiental com excretas e controle de abrigo, para evitar o aumento dessa população e 

diminuir a fonte de infecção (disponível em 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/controle_de_zo

onoses/animais_sinantropicos/index.php?p=4579). 

As principais espécies de leveduras patogênicas estão presentes em diversas fontes 

ambientais, mas a avaliação de aves silvestres como fonte de dispersão desses agentes ainda 

não foi amplamente realizada. A ocorrência inédita, no início dos anos 2000, de C. gattii em 

regiões de clima temperado suscita ainda inúmeras questões, incluindo as hipóteses de 

transmissão aviária intercontinental de leveduras patógenas e mudanças climáticas, como um 

fator que contribui para a mudança no perfil de distribuição dessa espécie, que sempre foi 

característica de clima tropical e subtropical. O aumento da temperatura dos continentes e 

oceanos pode contribuir para a mudança da prevalência e diversidade desses patógenos no 

ambiente e em organismos vivos (DYNOWSKA et al., 2013). 

Apesar da sua relevância para a saúde pública, falta avaliar o risco para a saúde 

pública decorrente da propagação de leveduras potencialmente patogênicas, por meio de aves 

que poderiam migrar a longas distâncias. No Brasil, não existem estudos relatando a presença 

de leveduras, agentes de micoses humanas, em aves migratórias ou marinhas. Portanto, faz-se 

necessário um estudo da situação biológica dessas aves pela identificação de gêneros de 

leveduras presentes em suas excretas e perfil de suscetibilidade destas. Dessa forma, poderá 

trazer informações para melhor compreensão da epidemiologia dessa grave doença, 

contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de vigilância e monitoramento dos 

agentes.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Descrever a frequência dos agentes de criptococose e outras leveduras com potencial 

patogênico e comparar essa frequência em excretas de aves silvestres em três municípios do 

estado de São Paulo, com vistas a melhor conhecimento da distribuição desses agentes no 

ambiente, além de determinar o perfil de suscetibilidade in vitro a antifúngicos de uso clínico. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Determinar a frequência de cepas de leveduras dos gêneros Cryptococcus, Candida, 

Rhodotorula e Trichosporon em excretas de aves silvestres; 

2. Identificar as espécies de aves silvestres portadoras de leveduras com potencial 

patogênico; 

3. Determinar a suscetibilidade in vitro a antifúngicos de uso clínico das cepas de 

leveduras identificadas na população de aves estudadas; 

4. Comparar as frequências dos patógenos segundo variáveis independentes, como o 

local, a estação do ano e a espécie de ave envolvida. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2 Locais de coleta 

A localização dos três municípios onde foram coletadas as excretas está ilustrada na 

Figura 1. Esses locais foram escolhidos pelo fato de aves silvestres estarem presentes nesses 

locais. 

 

 

 

Figura 1. Mapa de localização dos municípios de Rio Claro, Santos e Praia Grande no estado 
de São Paulo 

 

 

1) Parque Estadual Marinho da Laje de Santos (PEMLS) (Coordenadas, 24° 19' 10" S 

46° 10' 52" O), localizado a 22 milhas náuticas (40 km) da costa no município de Santos-SP, a 

80 km da cidade de São Paulo-SP (Figura 2). Para chegar ao local, a equipe saiu no barco do 

Instituto Florestal do Píer 1 (Ponte Edgard Perdigão) em Santos-SP, guiado pelo Gestor do 

PELMS, José Edmilson de Araújo Mello Junior. O desembarque foi feito no local conhecido 

como portinho, com a ajuda do Biólogo Carlos Leopoldo Francini e as coletas foram 
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realizadas em cima da pedra. Foram realizadas três expedições, uma no início e uma no final 

do outono de 2015, e uma no inverno de 2016. A data da expedição foi marcada com base no 

calendário da equipe de parceiros, que é baseado em alguns sites de previsões do tempo e 

condições de navegação, como: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – 

CPTEC/INPE (disponível em http://www.cptec.inpe.br/) e Windguru (disponível em 

http://www.windguru.cz/pt/index.php?sc=31228). 

 

 

 

Figura 2. Localização do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos 

 

 

2) Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) campus Rio 

Claro, com área física de 1.155.147,79 m² (Coordenadas, 22° 23' 45.18" S 47° 32' 49.18" W), 

situado a 162 km da capital do estado de São Paulo (Figura 3). Foram realizadas 28 

expedições entre 2015 e 2016. No verão 2014/2015 foram 3 expedições. Em 2015, foram 3 no 

outono, 3 no inverno, 4 na primavera e 2 no verão 2015/2016. Em 2016, foram 2 no outono, 3 
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no inverno, 7 na primavera e 1 no verão. A cada expedição, a equipe se encontrou em pontos 

diferentes dentro do bosque da UNESP para captura das aves. As expedições foram marcadas 

com base no site do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC/INPE 

(disponível em http://www.cptec.inpe.br/). 

 

 

 

Figura 3. Bosque da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 
campus Rio Claro. 

 

 

3) Canto do Forte, localizado no município de Praia Grande-SP (Coordenadas, 24 1' 

53'' S 46 23' 60''W), a 72 km da cidade de São Paulo-SP (Figura 4). Foram realizadas 4 

expedições em 2016, uma por estações do ano, sendo que a coleta de verão foi correspondente 

ao verão de 2015. As expedições foram marcadas com base no site do Centro de Previsão de 

Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC/INPE (disponível em http://www.cptec.inpe.br/).  
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Figura 4. Canto do Forte localizado no município de Praia Grande 

 

 

4.1 Desenho do estudo 

 Trata-se de estudo de frequência com base no isolamento, caracterização e perfil de 

suscetibilidade das cepas de Cryptococcus e outras leveduras com potencial patogênico em 

excretas de aves silvestres, incluindo análise comparativa das frequências dos patógenos 

segundo variáveis independentes, como o local, a estação do ano e, principalmente, a espécie 

de ave envolvida. 

 

 

4.3 Captura das aves e coleta de excretas 

No PEMLS, foram coletadas 68 excretas no outono/2015 e 34 no inverno/2016. Após 

a subida na pedra, era aguardado um tempo para que as aves pousassem novamente, então 

ficava-se observando o momento em que as aves excretavam para que fossem coletadas. 
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Foram coletadas em sacos plásticos estéreis as excretas depositadas sobre a pedra, próximas 

ao ninho ou próximas ao grupo de aves e somente na ausência de excretas, as aves foram 

capturadas com puçá pelo Biólogo Carlos Leopoldo Francini e contidas manualmente para 

coleta de excretas da cloaca com um swab, sendo solta no mesmo local após a coleta do 

material. Ambas as amostras foram eluídas em tubo cônico contendo 8mL de solução 

fisiológica estéril e 2 mL de solução de penicilina (4,5 mg/mL) e estreptomicina (10 mg/mL) 

de acordo com protocolo de Granado e Catañeda (2005), e foram encaminhadas para o Núcleo 

de Micologia do Centro de Parasitologia e Micologia do IAL de São Paulo, para isolamento e 

caracterização fenotípica e genotípica. 

Na UNESP campus Rio Claro, as coletas foram realizadas semanalmente, entre 2015 e 

2016. No verão 2014/2015 foram coletadas 08 excretas. Em 2015 foram coletadas 10 excretas 

no outono, 17 no inverno, 26 na primavera e 05 no verão 2015/2016. Em 2016 foram 

coletadas 03 excretas no outono, 19 no inverno, 27 na primavera e 01 no verão. As aves foram 

capturadas com rede de neblina, pela equipe de alunos coordenada pelo Professor Dr. Marco 

Aurélio Pizo Ferreira, e as excretas foram depositadas em sacos estéreis, no caso de ausência 

de excretas, foram coletadas com swab da cloaca e foram eluídas conforme descrito 

anteriormente. As amostras coletadas foram encaminhadas para o Centro de Parasitologia e 

Micologia do IAL de Rio Claro-SP, onde foram processadas e as colônias isoladas pela 

Biologista Gislene Aparecida Palmeira e pela Bióloga Débora Freitas da Silva, e 

posteriormente foram encaminhadas para o Núcleo de Micologia do Centro de Parasitologia e 

Micologia do IAL de São Paulo, para caracterização fenotípica e genotípica.  

No Canto do Forte, foram coletadas 29 excretas no verão de 2015/2016, 6 excretas no 

outono/2016 e 41 excretas na primavera/2016. As aves ficavam dispostas em grupos 

separados na areia da praia, essa distribuição era observada durante um tempo para que 

fossem realizadas as coletas das excretas. As excretas depositadas sobre a areia, próximas aos 

diferentes grupos de aves foram coletadas em sacos plásticos estéreis e eluidas conforme 

descrito anteriormente. As excretas foram encaminhadas para o Núcleo de Micologia do 

Centro de Parasitologia e Micologia do IAL de São Paulo para processamento, isolamento das 

colônias e caracterização fenotípica e genotípica. 
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4.4 Identificação das espécies de aves 

A identificação taxonômica das aves na PELMS e no Canto do Forte foi realizada pela 

veterinária Juliana Yuri Saviolli no momento da coleta das excretas, em Rio Claro, essa 

identificação foi realizada pela equipe de alunos coordenada pelo Professor Dr. Marco 

Aurélio Pizo Ferreira. A caracterização quanto a hábitos alimentares, habitat, rotas de voo e 

migração (quando se aplicar), área e período de nidação, distribuição espacial e temporal, 

também foram realizadas por esses profissionais e consulta em base de dados on-line, como 

Bird Banding Laboratory, BBL (disponível em http://www.pwrc.usgs.gov/bbl/), Centro 

Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres, CEMAVE (disponível em 

http://www.icmbio.gov.br/cemave/); American Museum of Natural History, AMNH 

(disponível em http://www.amnh.org/); Field Museum of Natural History, FMNH (disponível 

em http://www.fieldmuseum.org/science-fmnh). 

 

 

4.5 Processamento das amostras 

As amostras foram processadas em cabine de segurança biológica (classe 2-B1). Os 

tubos com a amostra eluída foram vortequizados por 5 minutos e deixados em repouso por 30 

minutos. O sobrenadante de cada amostra (300µl) foi semeado em 1 placa de petri contendo 

meio de sementes de níger (Guizzotia abyssinica) e 0,2g/L de cloranfenicol, e 1 placa de petri 

contendo meio Agar Dicloran Rosa Bengala Cloranfenicol Base modificado (DRBCm), 

totalizando 2 placas por amostra. Essas placas foram incubadas à temperatura ambiente, entre 

30+2ºC e observadas diariamente por período de até 7 dias (CASTRO e SILVA et al., 2014). 

 

 

4.6 Purificação e Isolamento de leveduras 

 A Figura 5 resume as técnicas de isolamento e purificação das colônias para sua 

posterior identificação. As colônias que apresentaram aspecto característico de leveduras 

(aspecto cremoso, brilhante, melanizadas ou não) foram submetidas ao exame micológico, 

com lactofenol azul-algodão sob microscópio óptico com aumento de 100x e 400x. As 

colônias que apresentaram micromorfologia característica de Cryptococcus spp. (cápsula, 

células brotantes, redondas, ovaladas) foram submetidas à coloração de Tinta da China para 

confirmação das características. Dentre as colônias de leveduras desenvolvidas em cada placa, 



32 
 

foram selecionadas todas até um máximo de 20 colônias melanizadas e uma colônia 

representante de cada morfotipo para as colônias não melanizadas. 

Após visualização da micromorfologia, as colônias foram plaqueadas em ágar 

cromogênico (CHROMagar Candida®, Difco, EUA) e incubadas a 35ºC por até 7 dias para 

obtenção de colônias puras e identificação presuntiva dos isolados. Cada isolado foi, então, 

semeado em ágar Sabouraud para sua manutenção durante os procedimentos de caracterização 

fenotípica e molecular. Para realização das provas de caracterização fenotípica e genotípica, 

foi utilizado um repique recente (RR), onde os isolados foram semeados em tubo contendo 

ágar Sabouraud com cloranfenicol e incubados a 30ºC por 24 horas. 

 

 

 

Figura 5. Fluxograma da técnica de isolamento (Parte I) e purificação (Parte II) de colônias 
com características dos gêneros Cryptococcus (melanizadas), Candida, Rhodotorula e 
Trichosporon (não melanizadas). (Montado no power-point e salvo como JPG). 

 

 

4.7 Caracterização fenotípica 

 A Figura 6 resume as técnicas de identificação fenotípica dos isolados. As espécies 

dos gêneros Candida, Trichosporon e Rhodotorula foram identificadas, presuntivamente, 

utilizando análise morfológica da colônia em meio cromogênico (CHROMagar Candida®, 

Difco, EUA) e ágar Sabouraud à temperatura de 352C e análise microscópica. A seguir, os 
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gêneros Candida e Trichosporon foram submetidos ao cultivo em lâmina (Agar fubá + Tween 

80), incubado a 252ºC por 72 horas, para visualização de filamentação e identificação de 

gênero. Controle de qualidade da técnica foi com cepas-padrão ATCC (American Type 

Culture Collection), Candida albicans – ATCC 90028, Trichosporon inkin – ATCC 18020 e 

Trichosporon mucoides – ATCC 204094 (RIVALIER e SEYDEL, 1932a, b).  

As espécies de Cryptococcus foram identificadas, presuntivamente, utilizando os testes 

de hidrólise da ureia, assimilação de fontes de carbono e nitrogênio, crescimento sob 37°C e 

reação no meio ágar L-canavanina-glicina-azul de bromotimol (CGB). Cepa padrão, C. 

neoformans – ATCC 90112 foi incluída para controle de qualidade dos testes (KWON-

CHUNG e BENNETT, 1992).  

 

 

 

Figura 6. Fluxograma das técnicas para identificação fenotípica de leveduras dos gêneros 
Cryptococcus, Candida, Rhodotorula e Trichosporon. (Montado no power-point e salvo como 
JPG). 

 

 

4.8 Identificação de leveduras por MALDI-TOF  

 A Figura 7 resume a técnica de identificação por MALDI-TOF e teste de 

suscetibilidade a antifúngicos que foram realizadas para os isolados de leveduras. O método 

de espectrometria de massa foi empregado para identificação de espécie e confirmação de 
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gênero em todas as cepas de leveduras (MOURA et al., 2008). A extração de proteínas foi 

realizada de acordo com o método de extração de ácido fórmico, disponibilizado pela 

Bruker®. Como controle foi utilizada a cepa padrão, Escherichia coli. Os espectros de massa 

foram obtidos em duplicata por meio do aparelho Microflex LT®, em parceria com o Instituto 

de medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMT-USP). As leveduras foram 

identificadas e classificadas de acordo com o registro de pontuação log (score) proposto pelo 

fabricante por meio do Software Biotyper 3.0®. O log (score) é classificado em 4 partes: (0 a 

<1,7) a identificação não é conclusiva e, portanto, não confiável; (≥1,7 a <2,0) a identificação 

é provável de gênero; (≥2,0 a <2,3) a identificação é segura de gênero e provável de espécie; 

(≥2,3 a 3,0) a identificação de espécie é altamente provável. 

 

 

4.9 Teste de suscetibilidade a antifúngicos 

 Testes de suscetibilidade a fluconazol, voriconazol e anfotericina B foram realizados 

com todas as cepas isoladas das excretas das aves, segundo o método de referência europeu 

(Antifungal Susceptibility Testing – European Society of Clinical Microbiology and Infectious 

Diseases, AFST-EUCAST) que tem como base ensaios de microdiluição (disponível em 

www.eucast.org). O controle de qualidade da técnica foi com cepas-padrão, Candida krusei – 

ATCC 6258, como padrão de resistência e Candida parapsilosis – ATCC 22019, como 

padrão de sensibilidade.  
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Figura 7. Fluxograma da técnica de identificação por espectro proteico (MALDI-TOF MS), e 
determinação do perfil de suscetibilidade a antifúngicos das espécies de Cryptococcus, 
Candida, Rhodotorula e Trichosporon. (Montado no power-point e salvo como JPG). 

 

 

4.10 Análise de dados 

Este projeto é principalmente descritivo e pretendeu-se quantificar a frequência de 

cada espécie de levedura.  

Nas excretas das aves dos 3 municípios do estado de São Paulo foram apresentadas as 

frequências absolutas e relativas, quando foi pertinente, para descrever a frequência dos 

isolados tanto para identificação fenotípica, quanto para a identificação confirmada pelo 

MALDI-TOF. Foram analisadas utilizando a representação gráfica para a quantificação e 

comparação, segundo espécie de ave, local de coleta e estação do ano.  

Foi utilizada a regressão de Poisson, com a opção robusta, para estimar razões de 

prevalência (com seus intervalos de confiança de 95% [IC95%]) e identificar variáveis 

associadas com os principais isolados identificados. Devido a uma mesma excreta apresentar 

mais de um isolado, foi utilizada a opção de cluster (análise de agrupamento), utilizando a 

excreta como unidade de closterização, ou seja, os isolados foram agrupados por excreta. 

Foi avaliado o nível de concordância entre os dois métodos de identificação realizados 

neste estudo (fenotípico e MALDI-TOF), utilizando o coeficiente Kappa (Kappa de Cohen). 

Adicionalmente, foi estimada a correlação entre os MIC´s dos fármacos estudados, no total de 

espécies identificadas, utilizando o coeficiente de correlação de Spearman.   
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Os dados das excretas e os correspondentes isolados foram compilados usando o Excel 

2016 (Microsoft Corporation, Redmond, WA), e as análises estatísticas foram realizadas 

usando o Stata 11 (Stata Corporation., LP). 

 

 

4.11 Comitês técnico, científico e ética  

O projeto foi submetido para 4 comissões, a saber:  

1) Comissão Técnico-Científica (COTEC) do Instituto Florestal, para autorização de 

coleta de material biológico no PEMLS, projeto aprovado sob número nº 260108 – 

006.238/2015, validade até dezembro/2017 (ANEXO 1);  

2) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) através do 

Sistema de Autorização e Informação da Biodiversidade (SISBio), para autorização de coleta 

e transporte de material biológico, projeto aprovado sob número nº 49692-1, validade até 

dezembro/2017 (ANEXO 2);  

3) Comitê Técnico Científico do Instituto Adolfo Lutz (CTC-IAL), para autorização 

do processamento das amostras no laboratório do Núcleo de Micologia, projeto aprovado sob 

nº CTC-IAL 30H/2015 (ANEXO 3), e 

4) Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto Adolfo Lutz (CEUA-IAL), para 

autorização de manipulação de animais para fins de pesquisa científica, projeto aprovado sob 

nº 08/2016 (ANEXO 4). 
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5. RESULTADOS 

De 13 espécies de aves foi possível obter 366 isolados de leveduras. Os resultados dos 

testes realizados com isolados de leveduras obtidas de excretas de aves silvestres, segundo 

local, ano e estação de coleta, espécie de ave, gêneros e espécies identificadas por técnica 

convencional e MALDI-TOF, além dos resultados de MIC dos fármacos utilizados neste 

estudo, estão descritos no Apêndice 1. 

Agrupando os 3 locais de coleta, total de 294 excretas foram estudadas, sendo Rio 

Claro o local com maior número de excretas coletadas 39,5% (116/294), seguido por Laje de 

Santos 34,7% (102/294) e Canto do Forte 25,9% (76/294). Dentre as 294 excretas, 57,8% 

(170/294) não tiveram crescimento de leveduras e 42,2% (124/294) apresentaram 

crescimento. Canto do forte foi o local que apresentou maior número de excretas positivas 

47,6% (59/124), seguido por Laje de Santos 37,1% (46/124) e Rio Claro 15,3% (19/124) 

(Tabela 1).  

 

 

Tabela 1. Distribuição do número de excretas positivas e negativas para o crescimento de 
leveduras, segundo estação do ano e local de coleta da excreta. 

Locais 
Outono Inverno Primavera Verão 

Total por 
local Total 

geral  
Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. 

Canto do Forte 4 2 - - 26 15 29 - 59 17 76 

Laje de Santos 23 45 23 11 - - - - 46 56 102 

Rio Claro 2 11 8 28 4 49 5 9 19 97 116 

Total por estação 29 58 31 39 30 64 34 9 124 170 294 

Pos. = positivo para leveduras; Neg. = negativo para leveduras   

 

 

As 294 excretas foram coletadas de diferentes espécies de aves, sendo Sula 

leucogaster a espécie de maior frequência, com 26,2% (77/294), seguida por Turdus 

leucomelas 17% (50/294), Larus dominicanus 15% (44/294), Thalasseus maximus 11,2% 

(33/294), Thalasseus acuflavidus 5,4% (16/294), Tangara sayaca 4,4% (13/294), Turdus 

amaurochalinus 3,7% (11/294), Sterna hirundinacea e Pitangus sulphuratus com a mesma 

frequência de 2,7% (8/294), e outras 11,6% (34/294) (Figura 8).   
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Figura 8. Distribuição proporcional das espécies de aves avaliadas no estudo 

 

 

Das 124 excretas positivas, Larus dominicanus foi a espécie de ave que contribuiu 

com maior número de isolados, com 32,3% (40/124), seguida por Sula leucogaster 31,5% 

(39/124), Thalasseus maximus 16,1% (20/124), Turdus leucomelas 7,3% (9/124) e Thalasseus 

acuflavidus 3,2% (4/124). As espécies Tangara sayaca, Turdus amaurochalinus, Sterna 

hirundinacea e Pitangus sulphuratus apresentaram a mesma frequência de excretas positivas 

1,6% (2/124). Columbina talpacoti, Guira guira, Passer domesticus e Cyclarhis gujanensis 

apresentaram frequência igual em 0,8% (1/124) (Figura 9). 
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Figura 9. Distribuição das espécies de aves com excretas positivas para crescimento de 
leveduras. 

 

 

Das 124 amostras positivas, foram isoladas 366 leveduras, que estão descritas na 

Tabela 2, segundo o gênero, local, ano e estação de coleta. Estratificando por local de coleta, 

o Canto do forte foi o que apresentou maior número de isolados 74,9% (274/366), seguido por 

Laje de Santos 19,7% (72/366) e Rio Claro 5,5% (20/366). Estratificando os isolados por 

estação, o Canto do Forte apresentou maior número de isolados no verão 44,5% (163/366) 

seguido da primavera 28,1% (103/366).  

O gênero mais frequente foi Candida 62% (227/366), seguido por Rhodotorula 16,4% 

(60/366), Cryptococcus 10,4% (38/366), Trichosporon 6,3% (23/366) e Pichia 2,7% (10/366). 

Em 2,2% (8/366) dos isolados de leveduras não foi possível identificar o gênero e não parece 

pertencer a nenhum desses quatro gêneros (Tabela 2). 
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Tabela 2. Distribuição do número de isolados segundo local, ano e estação de coleta da excreta 
Local / Ano / 
Estação de 
coleta 

Candida spp. Cryptococcus spp. Trichosporon spp. Pichia spp. Rhodotorula spp. 
Não 

identificado 
Total 
Geral 

Canto do Forte 201 23 6 8 31 5 274 

2015 112 18 5 8 16 4 163 

Verão 112 18 5 8 16 4 163 

2016 89 5 1 - 15 1 111 

Outono 2 1 - - 4 1 8 

Primavera 87 4 1  - 11   103 

Laje de Santos 20 10 12   29 1 72 

2015 7 - 9 - 14 1 31 

Outono 7 - 9 - 14 1 31 

2016 13 10 3 - 15 - 41 

Inverno 13 10 3 - 15 - 41 

Rio Claro 6 5 5 2   2 20 

2015 1 2 - 1 - - 4 

Outono - 1 - - - - 1 

Primavera - 1 - - - - 1 

Verão 1 - - 1 - - 2 

2016 5 3 5 1 - 2 16 

Inverno 2 1 3 - - 2 8 

Outono 1 1 - - - - 2 

Primavera - 1 2 - - - 3 

Verão 2 - - 1 - - 3 

Total Geral 227 38 23 10 60 8 366 
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Considerando a distribuição dos gêneros por estação, os isolados de Candida spp. 

foram mais frequentes no verão 31,4% (115/366) e na primavera 23,8% (87/366), os isolados 

de Cryptococcus spp. foram mais frequentes no verão 4,9% (18/366) e no inverno 3% 

(11/366), e os isolados de Rhodotorula spp. e Trichosporon spp. apresentaram maior 

frequência no outono com 4,9% (18/366) e 2,5% (9/366), respectivamente. Pichia spp. foi 

isolada somente no verão 2,7% (10/366) (Figura 10).  

 

 

Figura 10. Distribuição proporcional dos isolados identificados fenotipicamente, segundo 
estação do ano.  
 

 

Considerando a frequência dos gêneros identificados fenotipicamente por espécie de 

aves, Larus dominicanus foi a espécie de ave com maior número de isolado 41,5% (152/366), 

seguido por Thalasseus maximus 33,3% (122/366), Sula leucogaster 17,2% (63/366), Turdus 

leucomelas 2,5% (9/366), Thalasseus acuflavidus 1,6% (6/366), e Sterna hirundinacea 0,8 

(3/366). As espécies Tangara sayaca, Turdus amaurochalinus, Pitangus sulphuratus e 

Columbina talpacoti apresentaram a mesma frequência em 0,5% (2/366). As espécies Guira 

guira, Passer domesticus e Cyclarhis gujanensis apresentaram frequência igual em 0,3% 

(1/366) (Tabela 3). 
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Tabela 3. Frequência dos gêneros segundo resultados obtidos por identificação fenotipica e sua distribuição segundo espécie de ave. 

  Distribuição dos gêneros de leveduras segundo espécie de ave Frequência total 

Espécie de ave Candida spp. Cryptococcus spp. Trichosporon spp. Pichia spp. Rhodotorula spp. Não identificado Absoluta Relativa 

Larus dominicanus 115 11 2 5 18 1 152 41,5% 

Thalasseus maximus 86 12 4 3 13 4 122 33,3% 

Sula leucogaster 18 10 10 - 25 - 63 17,2% 

Turdus leucomelas 4 1 2 2 - - 9 2,5% 

Thalasseus acuflavidus - - 1 - 4 1 6 1,6% 

Sterna hirundinacea 2 - 1 - - - 3 0,8% 

Tangara sayaca - 2 - - - - 2 0,5% 

Turdus amaurochalinus - - - - - 2 2 0,5% 

Pitangus sulphuratus - - 2 - - - 2 0,5% 

Columbina talpacoti 1 1 - - - - 2 0,5% 

Guira guira - - 1 - - - 1 0,3% 

Passer domesticus 1 - - - - - 1 0,3% 

Cyclarhis gujanensis - 1 - - - - 1 0,3% 

Total Geral 227 38 23 10 60 8 366 100% 
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Em relação à identificação das espécies de leveduras, dentre os 366 isolados, 

somente 43,44% (159/366) foram identificados fenotipicamente, que se apresentam 

segundo espécie de ave na Tabela 4. Entre as espécies de leveduras identificadas, 

Candida parapsilosis foi a espécie mais frequente com 23,3% (37/159), seguida por C. 

tropicalis 22,6% (36/159), Yarrowia lipolytica 8,8% (14/159), Clavispora lusitaniae 

6,9% (11/159), C. krusei e C. orthopsilosis com frequência de 5% (8/159) cada, C. 

glabrata e C. laurentii com frequência de 4,4% (7/159) cada, Meyerozyma 

guilliermondii 3,8% (6/159), C. albicans, C. metapsilosis e C. nivariensis com 

frequência de 3,1% (5/159) cada uma. De acordo com a espécie de ave, Larus 

dominicanus foi a que apresentou a maior diversidade de espécies de leveduras, tendo 

17 espécies diferentes, aportando 49,1% (78/159) dos isolados com espécie 

identificada. Entre as outras espécies de aves que contribuíram com número 

importante de isolados estiveram Thalasseus maximus com 39% (62/159), Sula 

leucogaster com 5,7% (9/159) e Turdus leucomelas com 3,1% (5/159) dos isolados. 
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Tabela 4. Frequência de espécies segundo resultados obtidos por identificação fenotipica e sua distribuição segundo espécie de ave  

Espécie 

Distribuição das espécies de leveduras segundo espécie de ave Frequência total 

Columbina 
talpacoti 

Larus 
dominicanus 

Passer 
domesticus 

Sterna 
hirundinacea 

Sula 
leucogaster 

Tangara 
sayaca 

Thalasseus 
maximus 

Turdus 
leucomelas 

Absoluta Relativa 

C. parapsilosis - 19 1 - - - 16 1 37 23,3% 

C. tropicalis - 21 - - - - 14 1 36 22,6% 

Yarrowia lipolytica - 2 - 1 8 - 3 - 14 8,8% 

Clavispora lusitaniae - 5 - 1 1 - 4 - 11 6,9% 

C. krusei - 4 - - - - 4 - 8 5,0% 

C. orthopsilosis - 3 - - - - 4 1 8 5,0% 

C. glabrata - 3 - - - - 4 - 7 4,4% 

C. laurentii 1 1 - - - 1 3 1 7 4,4% 

Meyerozyma guilliermondii - 3 - - - - 2 1 6 3,8% 

C. albicans - 5 - - - - - - 5 3,1% 

C. metapsilosis - 3 - - - - 2 - 5 3,1% 

C. nivariensis - 4 - - - - 1 - 5 3,1% 

C. minuta - 1 - - - - 2 - 3 1,9% 

C. utilis - 1 - - - - 1 - 2 1,3% 

Lodderomyces elongisporus - 1 - - - - 1 - 2 1,3% 

C. haemulonii - 1 - - - - - - 1 0,6% 

C. rugosa - - - - - - 1 - 1 0,6% 

C. zeylanoides - 1 - - - - - - 1 0,6% 

Total Geral 1 78 1 2 9 1 62 5 159 100% 
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Os resultados das modelagens para a frequência dos isolados, segundo local, estação 

do ano e espécie de ave, estão representados nas Tabelas 5, 6 e 7. 

Na Tabela 5, observa-se que as excretas coletadas no Canto do Forte e na Laje de 

Santos tiveram prevalência significativamente maior de Candida spp. em comparação com 

Rio Claro (local de referência), com razão de prevalência de 13,84 e 4,53 vezes, 

respectivamente (Tabela 5). No mesmo modelo, os isolados de Candida spp. apresentaram 

associações negativas com a estação outono e com a espécie de ave Thalasseus maximus, com 

RP de 0,36 (IC 95% 0,18-0,75; p=0,006) e 0,83 (; IC 95% 0,71-0,97; p=0,02), 

respectivamente. 

 

 

Tabela 5. Análise da razão de prevalência do diagnóstico fenotípico de Candida spp., 
segundo locais de coleta e estação do ano (Poisson) 

Fenotípico Candida spp. RP IC 95% Valor-p 

Local 
    

Rio Claro Referência 

 
Laje de Santos 4,53 (1,86-11,03) 0,001 

 
Canto do Forte 13,84 (6,32-30,31) <0,001 

     
Outono (vs outras estações) 0,36 (0,18-0,75) 0,006 

    
Thalasseus maximus (vs outras espécies de aves) 0,83 (0,71-0,97) 0,02 
*Razão de Prevalência (RP) 

   
*Intervalo de Confiança de 95% (IC 95%) 

*versus (vs) 

*Erro padrão ajustado por 294 clusters de excretas 

 

 

Em relação ao Cryptococcus spp, nas excretas coletadas no verão houve uma 

prevalência significativamente maior desta levedura em relação à primavera (RP: 3,06; IC 

95% 1,36-6,89; p=0,007). Com relação às espécies de aves, a prevalência dos isolados de 

Cryptococcus spp. na espécie Sula leucogaster é 90% maior do que a observada em outras 

espécies de aves (RP: 1,9; IC95%: 0,67-5,38) no modelo ajustado por estação (Tabela 6).  
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Tabela 6. Análise da razão de prevalência do diagnóstico de Cryptococcus spp., segundo 
estação do ano e espécie de ave (Poisson) 

Fenotípico Cryptococcus spp.   RP IC 95% Valor-p 

Estação 
   

Primavera Referência 
  

Verão 3,06 (1,36-6,89) 0,007 

 
Outono 0,59 (0,10-3,66) 0,574 

 
Inverno 2,33 (0,78-6,97) 0,132 

    
Sula leucogaster (vs outras espécies de aves) 1,90 (0,67-5,38) 0,227 
*Razão de Prevalência (RP) 

   
*Intervalo de Confiança de 95% (IC 95%) 

   
*versus (vs) 

   
*Erro padrão ajustado por 294 clusters de excretas 

   
 

 

Observa-se na Tabela 7, que as excretas coletadas na Laje de Santos a prevalência de 

Rhodotorula spp. é 4,76 vezes a prevalência observada nos outros locais, (IC 95% 2,90-7,81; 

p=0,001). No mesmo modelo, houve associação com a espécie de ave Larus dominicanus, em 

que a prevalência dos isolados de Rhodotorula spp. é 2,42 vezes nesta espécie comparado 

com as outras espécies de aves, sendo estatisticamente significativo (IC 95% 1,33-4,43; 

p=0,004). Neste modelo, não houve associação entre as estações e os isolados de Rhodotorula 

spp.    

 

 

Tabela 7. Análise da razão de prevalência do diagnóstico de Rhodotorula spp., segundo 
estação do ano e espécie de ave (Poisson) 

Fenotípico Rhodotorula spp. RP IC 95% Valor-p 
Laje de Santos (vs outros locais) 4,76 (2,90-7,81) 0,001 

     
Larus dominicanus (vs outras 
espécies de aves) 

2,42 (1,33-4,43) 0,004 

*Razão de Prevalência (RP) 
   

*Intervalo de Confiança de 95% (IC 95%) 

*versus (vs) 

*Erro padrão ajustado por 294 clusters de excretas 

 

 

Não houve associação entre o local de coleta e os isolados de Trichosporon spp., no 

entanto, observou-se que a espécie de ave Sula leucogaster, teve 3,31 vezes a prevalência 

observada em outras aves (IC 95% 1,46-7,53). Observaram-se também diferenças associadas 
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às estações, em que outono teve uma razão de prevalência de 2,8 (IC 95% 1,20-6,53), quando 

comparado com as demais estações. No entanto, quando essas variáveis foram avaliadas de 

forma conjunta em um modelo múltiplo, essas associações não eram independentes. Isso pode 

ter ocorrido devido ao número pequeno de isolados deste gênero (23/366).  

Para identificação dos isolados de leveduras, além do método fenotípico, foi 

empregado o método de MALDI-TOF, cujo desempenho está ilustrado na Figura 11. Dos 

testes realizados pela técnica de MALDI-TOF, somente 44,3% (162/366) dos resultados 

apresentaram pico proteico com score (pontuação). Dentre esses, em 46,9% (76/162), o score 

foi baixo (<1,7), significando identificação não confiável para gênero; em 24,1% (39/162), a 

identificação foi provável de gênero; em 25,3% (41/162), a identificação foi segura de gênero 

e provável de espécie e, em 3,7% (6/162), a identificação foi segura de espécie. Cem por 

cento (100%) dos isolados com identificação segura de gênero eram Candida. Dos 6 isolados 

com identificação segura de espécie, 50% (3/6) eram C. nivariensis, 33,3% (2/6) C. albicans e 

16,7% (1/6) C. krusei. 

 

 

 

Figura 11. Distribuição proporcional dos isolados identificados por MALDI-TOF, segundo o 
log (score). 
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A concordância entre os dois métodos de identificação, fenotípico e MALDI-TOF, 

constam nas Tabelas 8, 9 e 10. Para identificação de gênero, o valor de Kappa foi 0,55, 

indicando um nível de concordância moderado, sendo estatisticamente significativo (p=0,001) 

(Tabela 8). A maioria dos isolados foram identificados como Candida spp., sendo que em 

76,4% (124/162), essas espécies foram identificadas pelos dois métodos (fenotípico e 

MALDI-TOF), portanto, foi realizado o teste Kappa de Cohen para verificar essa 

concordância estatística e o valor de Kappa foi de 0,54, indicando um nível de concordância 

moderado, sendo estatisticamente significativo (p=0,001) (Tabelas 9 e 10). 

 

 

Tabela 8. Concordância entre os métodos de classificação de gênero de 
leveduras (fenotípico e MALDI-TOF) 

Concordância 
observada   

Concordância 
esperada 

Kappa    Erro padrão       Z      Valor P 

86,40% 70,0% 0,5477 0,0548 9,99 0,001 

n= 162 

 

 

Tabela 9. Concordância entre os métodos, MALDI-TOF e 
fenotípico, em classificar (sim) ou não leveduras do gênero 
Candida (fenotípico e MALDI-TOF) 

Fenotípico 
 MALDI-TOF 

Total 
Não Sim 

Não 17 7 24 
Sim 14 124 138 

Total 31 131 162 
 

 

Tabela 10. Concordância entre os métodos de classificação do gênero Candida 

Concordância 
observada   

 Concordância 
esperada    

Kappa    Erro Padrão       Z      Valor P 

87,0% 71,7% 0,5416 0.0776 6,98 0,001 
n= 162 
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Sobre valores de MIC para fluconazol, voriconazol e anfotericina B, em relação aos 

104 isolados identificados apenas quanto ao gênero, constam da Tabela 11. Os valores de 

MIC 50/MIC 90 de fluconazol para Candida spp., Cryptococcus spp. e Trichosporon spp. 

foram: 1 e 16 mg/L, 2 e 4mg/L, 2 e 32 mg/L, respectivamente para cada gênero. Para 

voriconazol, foram: 0,06 e 0,12 mg/L; 0,06 e 0,12 mg/L e 0,06 e 0,25 mg/L, respectivamente, 

e para anfotericina B foram 0,5 e 1 mg/L; 0,5 e 1 mg/L e 0,5 e 2 mg/L. 

As taxas de resistência para fluconazol (MIC ≥8) foram de 50% (2/4) para isolados de 

Rhodotorula spp., 41,2% (7/17) para Trichosporon spp., 33,3% (2/6) para Pichia spp. e 20% 

(10/50) para Candida spp. As taxas de resistência observadas para voriconazol (MIC ≥0,25) 

foram: 50% (3/6) para Pichia spp., 11,8% (6/51) para Candida spp. e 11,8% (2/17) para 

Trichosporon spp. Para anfotericina B, as taxas de resistência (MIC ≥2) foram: 20% (2/4) 

para Pichia spp., 13,3% (2/15) para Trichosporon, 8,9% (4/45) para Candida spp. e 3,8% 

(1/26) para Cryptococcus spp. 
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Tabela 11. Suscetibilidade de 104 isolados de leveduras, classificados em 5 gêneros, obtidas de excretas de aves silvestre, segundo concentração 
inibitória mínima (MIC) de 3 fármacos antifúngicos 

Gênero Fármaco 

MIC (mg/L) 
No. Isolados 

avaliados 

(resistentes) 0,
00

4 

0,
00

6 

0,
01

2 

0,
01

5 

0,
01

6 

0,
02

5 

0,
03

 

0,
06

 

0,
1 

0,
12

 

0,
19

 

0,
25

 

0,
26

 

0,
5 

0,
75

 

1 2 4 8 16
 

32
 

64
 

Candida spp. 

FCZ - - - - - - - - - 3 - 2 - 10 - 11 6 8 2 4 - 4 50   (20%) 

VCZ - - - 13 - - 12 15 - 5 - 1 - 3 - - 1 1 - - - - 51   (11,8%) 

AmB - - - - - - 1 - - 3 - 18 - 14 - 5 4 - - - - - 45   (8,9%) 

Cryptococcus spp. 

FCZ - - - - - - - 1 - 2 - 1 - 2 - 4 3 7 5 2 - - 27   (ND)  

VCZ - - - 4 - - 5 7 - 7 - 3 - 1 - - - - - - - - 27   (ND) 

AmB - - - 2 - - 1 1 - 2 - 5 1 5 1 7 1 - - - - - 26   (3,8%) 

Trichosporon spp. 

FCZ - - - - - - - - 1 - - - - 2 - 2 4 1 3 1 1 2 17   (41,2%) 

VCZ - - - 1 - - 5 4 - 5 - 1 - 1 - - - - - - - - 17   (11,8%) 

AmB 1 1 1 - 1 - - - - - - 2 - 4 - 3 2 - - - - - 15   (13,3%) 

Pichia spp. 
 

FCZ - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 1 - - 1 6   (33,3%) 

VCZ - - - - - - - - - 3 - - - 1 - - 1 - 1 - - - 6   (50%) 

AmB - - - - - - - - - 2 1 - - - - 1 1 - - - - - 5   (20%) 

Rhodotorula spp. 

FCZ - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 2 4   (50%)   

VCZ - - - 1 - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - - - 4   (0) 

AmB - - - - - - - - - - - 1 - 3 - - - - - - - - 4   (0) 

Zona sombreada indica resistência ao fármaco de acordo com pontos de corte (breakpoints) indicados por AFST-EUCAST (www.eucast.org)  
FLC, fluconazol; VCZ, voriconazol; AmB, anfotericina B; ND, não determinado pela ausência de breakpoints 
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Os valores de MIC50/MIC90 para fluconazol, voriconazol e anfotericina B em relação 

aos 30 isolados de C. parapsilosis foram, respectivamente, de: 0,5 mg/L, 0,03 mg/L e 0,5 

mg/L; para os 29 isolados de C. tropicalis foram:0,25 mg/L, 0,5 mg/L e 0,5 mg/L; para os 14 

isolados de Y. lipolytica foram: 2 mg/L, 0,03 mg/L e 0,5 mg/L; para os 11 isolados de C. 

lusitaniae foram:1 mg/L, 0,015 mg/L e 0,25 mg/L.  

As taxas de resistência para fluconazol foram 100% para C. krusei (6/6) e C. rugosa 

(1/1), 28,6% (3/14) para Yarrowia lipolytica, 20% (1/5) para C. metapsilosis, 18,2% (2/11) 

para Clavispora lusitaniae, 16,7% (1/6) para Meyerozyma guilliermondii, 10% (3/30) para o 

Complexo C. parapsilosis e 3,4% (1/29) para C. tropicalis. A taxa de resistência para 

voriconazol foi 6,7% (2/30) para o Complexo C. parapsilosis. Para anfotericina B as taxas de 

resistência foram: 50% (2/4) para C. nivariensis, 21,4% (3/14) para Yarrowia lipolytica, 

16,7% (1/6) para C. krusei, 10% (1/10) para Clavispora lusitaniae, C. parapsislosis (1/29) e 

C. tropicalis (1/29) apresentaram frequência igual em 3,4%. Os isolados de C. orthopsilosis, 

complexo C. albicans, complexo C. glabrata, complexo C. haemulonii, C. utilis, C. 

zeylanoides, Lodderomyces elongisporus e C. minuta não apresentaram taxas de resistência 

aos fármacos utilizados (Tabela 12).  
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Tabela 12. Suscetibilidade de 137 isolados de leveduras, classificados em 20 espécies, obtidas de excretas de aves silvestre, segundo 
concentração inibitória mínima (MIC) de 3 fármacos antifúngicos. 

Espécie Fármaco 
MIC (mg/L) No. isolados 

avaliados  
(% resistentes) 0,015 0,03 0,06 0,12 0,19 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 

Complexo C. parapsilosis 

FCZ - - - 3 - 3 10 4 5 2 2 1 - - 30   (10%) 

VCZ 11 10 3 4 - 2 - - - - - - - - 30   (6,7%) 

AmB - - 1 2 - 8 15 2 1 - - - - - 29   (3,4%) 

C. tropicalis 

FCZ - 1 - 3 - 11 11 1 1 - 1 - - - 29   (3,4%) 

VCZ 9 14 5 1 - - - - - - - - - - 29   (0) 

AmB 1 - 1 - - 3 21 2 1 - - - - - 29   (3,4%) 

Yarrowia lipolytica 

FCZ - - 1 3 - 1 - - 2 4 2 1 - - 14   (28,6%) 

VCZ 6 3 3 - - 1 - - 1 - - - - - 14   (ND) 

AmB - - - - - 6 5 - 3 - - - - - 14   (21,4%) 

Clavispora lusitaniae 

FCZ - - - - - 1 2 4 2 - 1 - - 1 11   (18,2%) 

VCZ 6 1 1 2 - - - - - - 1 - - - 11   (ND) 

AmB - - - 2 - 3 4 - - - 1 - - - 10   (10%) 

C. orthopsilosis 

FCZ - - - - - 1 4 3 - - - - - - 8   (0) 

VCZ 6 2 - - - - - - - - - - - - 8   (0) 

AmB 1 - 1 1 - 2 - 3 - - - - - - 8   (0) 

C. krusei 

FCZ - - - - - - - - - - 2 1 - 3 6*   (100%) 

VCZ - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - - - 6   (ND) 

AmB - 1 - - - 2 - 2 - - 1 - - - 6   (16,7%) 

Meyerozyma guilliermondii 

FCZ - - - - - 1 - - - 4 1 - - - 6   (16,7%) 

VCZ - 2 3 - - - - - 1 - - - - - 6   (ND) 

AmB - - - 1 - 4 - - - - - - - - 5   (0) 

Zona sombreada indica resistência ao fármaco de acordo com pontos de corte (breakpoints) indicados por AFST-EUCAST (www.eucast.org)  
FCZ, fluconazol; VCZ, voriconazol; AmB, anfotericina B; ND, não definida por ausência de breakpoints clínicos; *C. krusei apresenta resistência intrínseca ao 
fluconazol 

continuação 
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continuação Tabela 12. Suscetibilidade de 137 isolados de leveduras, classificados em 20 espécies, obtidas de excretas de aves silvestre, 
segundo concentração inibitória mínima (MIC) de 3 fármacos antifúngicos.  

Espécie Fármaco 
MIC (mg/L) No. isolados 

avaliados  
(% resistentes) 0,015 0,03 0,06 0,12 0,19 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 

Complexo C. albicans 

FCZ - - - 1 - 3 1 - - - - - - - 5   (0) 

VCZ 5 - - - - - - - - - - - - - 5   (0) 

AmB - - - 1 - - 3 1 - - - - - - 5   (0) 

C. metapsilosis 

FCZ - - - 1 - - - 1 1 1 1 - - - 5   (20%) 

VCZ 2 1 1 1 - - - - - - - - - - 5   (0) 

AmB - 1 1 - - 2 1 - - - - - - - 5   (0) 

Complexo C. glabrata 

FCZ - - - - - - 2 - - 1 1 - 1 - 5   (0) 

VCZ - - 2 1 - - 1 1 - - - - - - 5   (ND) 

AmB - 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - 5   (0) 

C. nivariensis 

FCZ - - - - - - - - - - 1 4 - - 5   (0) 

VCZ - - - 1 - 4 - - - - - - - - 5   (ND) 

AmB - - - - - 1 - 1 2 - - - - - 4   (50%) 

Complexo C. haemulonii 

FCZ - - - - - - - - 1 - - - - - 1   (0) 

VCZ - 1 - - - - - - - - - - - - 1   (ND) 

AmB - - - - - 2 - - - - - - - - 2   (0) 

C. utilis 

FCZ - - - - - - - - 1 - - - - - 1   (0) 

VCZ - - 1 - - - - - - - - - - - 1   (ND) 

AmB - - - - - - 1 - - - - - - - 1   (0) 

C. zeylanoides 

FCZ - - - - - - - - 1 - - - - - 1   (0) 

VCZ - 1 - - - - - - - - - - - - 1   (ND) 

AmB - - 1 - - - - - - - - - - - 1   (0) 

Zona sombreada indica resistência ao fármaco de acordo com pontos de corte (breakpoints) indicados por AFST-EUCAST (www.eucast.org)  
FCZ, fluconazol; VCZ, voriconazol; AmB, anfotericina B; ND, não definida por ausência de breakpoints clínicos; *C. krusei apresenta resistência intrínseca ao 
fluconazol 

continuação 



54 
 

 

continuação Tabela 12. Suscetibilidade de 137 isolados de leveduras, classificados em 20 espécies, obtidas de excretas de aves silvestre, 
segundo concentração inibitória mínima (MIC) de 3 fármacos antifúngicos.  

Espécie Fármaco 

MIC (mg/L) No. isolados 
avaliados  

(% resistentes) 
0,015 0,03 0,06 0,12 0,19 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 

              

Lodderomyces elongisporus 

FCZ - - - 1 - - - - - - - - - - 1   (0) 

VCZ 1 - - - - - - - - - - - - - 1   (ND) 

AmB - - 1 - - - - - - - - - - - 1   (0) 

C. minuta 

FCZ - - - - - - 1 - - - - - - - 1   (0) 

VCZ - 1 - - - - - - - - - - - - 1   (ND) 

AmB - - - - - - 1 - - - - - - - 1   (0) 

C. rugosa 

FCZ - - - - - - - - - - - 1 - - 1   (100%) 

VCZ - - - 1 - - - - - - - - - - 1   (ND) 

AmB - - - - - - 1 - - - - - - - 1   (0) 

C. laurentii 

FCZ - - - 1 - - - - - 3 1 - 1 - 6   (ND) 

VCZ 1 1 1 2 - - - 1 - - - - - - 6   (ND) 

AmB - 1 - - - 3 2 - - - - - - - 6   (0) 

Zona sombreada indica resistência ao fármaco de acordo com pontos de corte indicados por AFST-EUCAST (www.eucast.org)  
FCZ, fluconazol; VCZ, voriconazol; AmB, anfotericina B; ND, não definida por ausência de breakpoint clínico; * C. krusei apresenta resistência intrínseca ao 
fluconazol 
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Ao explorar a correlação global dos MIC’s obtidos dos três fármacos (sem desagregar 

por espécie), verificaram-se correlações estatisticamente significativas entre todos esses 

fármacos. O coeficiente de correlação de Spearman entre fluconazol e voriconazol foi de 0,67 

(p=0,001) considerado um nível de correlação moderado, entre fluconazol e anfotericina B foi 

de 0,21 (p=0,001), considerado fraco e, entre anfotericina e voriconazol foi de 0,18 (p=0,006) 

sendo muito fraco (Tabela 13). 

  

 

Tabela 13. Matriz de Correlação dos valores de concentração inibitória 
mínima de 3 fármacos 

 Fluconazol Voriconazol Anfotericina B 

Fluconazol  1,00 - - 

Voriconazol 0,67 1,00 - 

Anfotericina B 0,21 0,18 1,00 

Nºde testes observados para FCZ/VCZ = 244 (p=0,001) 

Nº de testes observados para FCZ/AmB = 233 (p=0,001) 

Nº de testes observados para VCZ/AmB = 232 (p=0,006) 
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6. DISCUSSÃO 

Nas últimas décadas houve um aumento de infecções causadas por espécies 

previamente consideradas não patogênicas (COLOMBO et al., 2011; SAVINI et al., 2011; 

PERFECT e BICANIC, 2015), além de relatos de cepas ambientais resistentes a antifúngicos 

utilizados no tratamento de micoses invasivas (CANTÓN et al., 2011; MIRANDA-ZAPICO 

et al., 2011; HAZIROLAN et al., 2013). As fontes ambientais desses agentes não estão bem 

estabelecidas e este estudo trouxe novos conhecimentos sobre a ocorrência de leveduras em 

meio ambiente. Ainda que há algum tempo pesquisadores busquem o papel das aves 

migratórias como veículos de leveduras (KAWAKITA et al., 1965) poucos estudos exploram 

o tema. Assim como CAFARCHIA et al. (2006a) e FRANCESCA et al. (2012), este estudo 

indicou que as aves são potenciais transportadores de leveduras, podendo contribuir, dessa 

forma, para o aumento da diversidade desses microrganismos. Nos três locais amostrados, Rio 

Claro e Laje de Santos foram os locais com maior número de excretas coletadas (39,5% e 

34,7%, respectivamente), em relação ao Canto do Forte (25,9%). Tendo em vista que pouco 

mais da metade (57,8%) das amostras não resultaram em crescimento de leveduras, verificou-

se que a positividade foi menor nos locais com mais excretas coletadas. 

 

 

6.1 Descrição de local e respectivas associações 

O fato de o Canto do Forte ter maior prevalência de Candida spp. (RP: 13,84; IC 95% 

6,32-30,31) pode estar relacionado ao número de excretas com crescimento positivo para 

leveduras, apesar de ter sido o local com menor número de excretas coletadas (25,9%), foi 

onde se obteve o maior isolamento de leveduras (47,6%), possivelmente, por ação antrópica, 

sendo este o local de visitação turística, ao contrário da Laje de Santos e Rio Claro. Além 

disso, o tipo de excreta também pode estar relacionado, pois as excretas do Canto do Forte 

foram coletadas na areia da praia, quase secas, sabe-se que os compostos nitrogenados 

presentes nesse tipo de excreta propiciam o crescimento de espécies de Cryptococcus 

(KWON-CHUNG e BENETT, 1992).   

A microbiota contida nas excretas das aves amostradas poderia ter um impacto sobre a 

qualidade sanitária da areia da praia do Canto do Forte sendo potencial fonte de infeção para 

humanos. Areia é um habitat inóspito, aparentemente, mas que congrega muitos 

microrganismos, incluindo vírus, bactérias, protozoários e fungos (WHITMAN et al., 2014). 
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De fato, o número de aves e cães, além de altura das marés, número de banhistas e fatores 

climáticos são fatores determinantes da disseminação microbiana (HEANEY et al., 2014).  

O contato com areia ou outros tipos de solo, contaminados com leveduras pode levar à 

ocorrência de micoses mucocutâneas, a inalação de esporos desses micro-organismos pode 

levar à colonização do trato respiratório superior e a ingestão acidental pode contribuir para 

formação de microbiota (ROMÃO et al., 2017). Assim como na Laje de Santos, a viabilidade 

e multiplicação da microbiota indígena na areia da praia, proveniente da microbiota aviária, 

depende de vários aspectos físico-químicos e biológicos, incluindo aqui microrganismos 

oriundos de outros animais, deposição da atmosfera e ação antrópica (ROMÃO et al., 2017). 

O conceito de areia como reservatório e dispersor de patógenos humanos, em particular 

fungos, ocasionou novas reflexões a respeito dos efeitos à saúde humana associados com areia 

e água recreacionais (MIGAHED, 2003). A carga fúngica de fungos pode variar muito (0,4 a  

1x106 ufc/g) em praias diversas (LARRONDO e CALVO, 1989; SABINO et al., 2011; 

ROMÃO et al., 2017).  

Na Laje de Santos o rendimento de isolamento foi maior (37,1%) do que o esperado, 

em que, a deposição é sobre pedra sem vegetação e, portanto, pobre em nutrientes. OSONO et 

al. (2002) mostraram que a quantidade e diversidade de fungos encontrada nos locais de 

nidificação das aves, comparando florestas e solos minerais, é proporcional ao teor de 

nutrientes, principalmente de fósforo e nitrogênio e afirmam que diversidade microbiana pode 

ser mantida até 3 anos após o abandono da colônia pelos pássaros. A prevalência de Candida 

spp. (RP: 4,53; IC 95% 1,86-11,03) e Rhodotorula spp. (RP: 4,76; IC 95% 2,90-7,81), 

encontrada neste local, pode ser explicada por essa diversidade de fungos encontrados nos 

locais de nidificação, uma vez que espécies desses gêneros são descritos como parte da 

microbiota de aves (MANCIANTI et al., 2002; MELVILLE et al., 2004, BRILHANTE et al., 

2010; MARINHO et al., 2010).  

Nas aves amostradas em Rio Claro, observou-se a menor taxa (15,3%) de isolamento 

de leveduras e, desde que todas as excretas de aves desse local foram coletadas da cloaca, 

parece plausível a hipótese de baixa sensibilidade do método de cultura, pela menor 

quantidade de material se comparado à coleta de excretas in natura, o mesmo foi observado 

no estudo de LUGARINI et al. (2008) em relação ao isolamento de Cryptococcus spp. No 

estudo de DYNOWSKA et al. (2015), com amostras de excretas obtidas de cloaca de aves 

marinhas do ártico, foi alta a taxa de positividade (37,5%), indicando ser um procedimento 

adequado para obtenção de colônias de diversos gêneros de leveduras. 
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6.2 Aves como reservatório de leveduras potencialmente patogênicas 

As principais espécies de aves estudadas incluíram duas de hábitos migratórios 

(Thalasseus maximus e Sterna hirundinacea), o que permite inferir dispersão interamericana 

de leveduras patogênicas, e outras mais restritas ao território nacional sugerindo menor 

probabilidade de disseminação aérea desses patógenos (Thalasseus acuflavidus, Turdus 

leucomelas, Tangara sayaca, Cyclarhis gujanensis, Turdus amaurochalinus, Pitangus 

sulphuratus, Sula leucogaster, Larus dominicanus). 

As espécies de aves com maior número de isolados, Larus dominicanus (41,5%) e 

Thalasseus maximus (33,3%), pertencem à ordem Charadriiforme e foram encontradas no 

Canto do Forte.  

Larus dominicanus (Lichtenstein, 1823), conhecida como gaivotão, da família 

Laridae, espécie residente, ocorre na região Sul da costa do Brasil, possuem dieta 

generalizada e oportunista, tendo contato com fontes antrópicas. Entre março e junho 

deslocam-se para as ilhas próximas à costa para nidificação (GIACCARDI et al., 1997; 

BRANCO e EBERT, 2002). A prevalência de Rhodotorula spp. (RP: 2,42; IC 95% 1,33-4,43) 

nessa espécie de ave também pode estar relacionada com a ação antrópica, uma vez que as 

excretas dessas aves foram coletadas na areia da praia, no Canto do Forte (WHITMAN et al., 

2014). Thalasseus maximus (Boddaert, 1783), conhecida como trinta-réis-real, da família 

Sternidae, alimentam-se principalmente de peixes. Após primavera e verão, migram para o 

hemisfério norte, mas alguns casais nidificam nos costões rochosos do sudeste do Brasil. 

Sendo assim, não é possível identificar a qual grupo pertence os indivíduos encontrados no 

Canto do Forte (SICK, 1983; SICK, 1997; CBRO, 2014). A baixa prevalência de Candida 

spp. com o outono (RP: 0,36; IC 95% 0,18-0,75) e nessa espécie de ave (RP: 0,83; IC 95% 

0,71-0,97) pode ser explicada pela ausência dessa ave na coleta de outono do Canto do Forte. 

Em 1965, KAWAKITA e VAN UDEN já haviam relatado a presença de Candida spp. e 

Trichosporon spp. nas excretas de diferentes espécies de Larus e Sterna em Portugal. 

CHRYSSANTHOU et al. (2011) analisaram 24 excretas de Larus dominicanus, e as espécies 

de leveduras presentes foram semelhantes às encontradas neste estudo, sendo também a 

espécie de ave com amor número de isolados identificados 74, 6% (91/122). Assim como 

neste estudo, CHRYSSANTHOU et al. (2011) observaram que as aves com maior contato 

com a população tiveram maior diversidade de espécies de leveduras do que as aves que 

vivem em áreas mais distantes. 
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Com menor números de isolados Sula leucogaster (17,2%), Thalasseus acuflavidus 

(1,6%) e Sterna hirundinacea (0,8%) foram encontradas na Laje de Santos.  

Sula leucogaster (Boddaert, 1783), conhecido como atobá-pardo, ave marinha insular 

que pertencem à ordem Suliforme, família Sulidae, os indivíduos deste estudo são residentes 

na Laje de Santos, alimentam-se principalmente de peixes voadores e lulas, ocorre em mares 

tropicais e subtropicais, inclusive na costa nordeste e sudeste do Brasil (SICK, 1997; CRBO, 

2014). A maior prevalência de Cryptococcus spp. (RP: 1,9; IC95%: 0,67-5,38) e 

Trichosporon spp. (RP: 3,31; IC 95% 1,46-7,5) nessa espécie de ave também poderia ser 

explicada seja pela diversidade de fungos encontrados nos locais de nidificação (OSONO et 

al., 2002) ou pela presença desses microrganismos na microbiota das aves (MANCIANTI et 

al., 2002; MELVILLE et al., 2004, BRILHANTE et al., 2010; MARINHO et al., 2010). 

Thalasseus acuflavidus (Cabot, 1847), conhecido como trinta-reis-de-bando, pertence 

à ordem Charadriiforme, família Sternidae, alimenta-se de peixes, lulas e crustáceos, ocorre 

da América do Norte até o Caribe, sua população residente nidifica na costa de São Paulo, 

(SICK, 1997; CRBO, 2014). Sterna hirundinacea (Lesson, 1831), conhecida como trinta-reis-

bico-vermelho, pertence à ordem Charadriiforme, família Sternidae, considerada uma espécie 

migratória, que nidifica na Argentina de março a abril e no Brasil o seu período de reprodução 

ocorre de maio a novembro (SICK, 1997; BRANCO, 2004; CRBO, 2014). Em suas excretas 

foram isoladas C. lipolytica e C. lusitaniae, consideradas como causa rara de infecção em 

humanos (WINGARD, 1995; PFALLER et al., 1996; SHIN et al., 2000; ÖZDEMIR et al., 

2011). 

Ainda que sem associação, outras 4 espécies de aves capturadas em Rio Claro: Turdus 

leucomelas (2,5%), Tangara sayaca (0,5%), Columbina talpacoti (0,5%) e Cyclarhis 

gujanensis (0,3%) têm sua importância, pois também foram fontes de isolados de 

Cryptococcus spp.  

Turdus leucomelas (Vieillor, 1818), Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) e Cyclarhis 

gujanensis (Gmelin, 1789) pertencem à ordem Passeriforme, possuem ampla distribuição nas 

regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, em geral, os hábitos alimentares dessas espécies 

incluem: minhocas, artrópodes, pequenos frutos, flores de eucaliptos, invertebrados e larvas. 

(SICK, 1997; DEL HOYO, 2014; CLEMENTS, 2016). A presença de Cryptococcus spp. nas 

excretas dessas aves provavelmente está relacionada ao tipo de alimento e também do habitat 

natural delas. Em 1990, ELLIS e PFEIFFER associaram Cryptococcus gattii a Eucalyptus 

camaldulensis, além disso, C. neoformans foi descrito em oco de árvores, na região urbana do 
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Rio de Janeiro (LAZÉRA. et al., 1996). Recentemente, ARAÚJO JÚNIOR et al. (2015) 

isolou 18% (9/17) de C. gattii e 16% (8/17) em oco de árvores na cidade de Araçatuba, SP.  

Columbina talpacoti (Leach, 1820), pertence à ordem Columbiforme, família 

Columbidae, encontradas em ambientes urbanos arborizados, alimentam-se de grãos 

encontrados no chão e frequentam comedouros com semente de milho, ocorrendo em todo o 

Brasil e com menor frequência na região da Amazônia (SANTIAGO, 2006; CLEMENTS, 

2014). C. neoformans é mais descrito em amostras de Columba Livia, o primeiro relato 

ocorreu em 1955 por EMMONS (1955), que foi o pioneiro em relatar a relação entre C. 

neoformans e Columba livia.  

 

 

6.3 Frequência de leveduras nas estações do ano 

Em relação à estação do ano, houve, sem dúvida a influência da presença das espécies 

de aves. Cryptococcus spp. apresentou maior prevalência no verão (RP: 3,06; IC 95% 1,36-

6,89) e no inverno (RP: 2,33; IC 95% 0,78-6,97), em relação a outras estações. No estudo de 

KIDD et al (2007), foi encontrado propágulos de Cryptococcus spp. em amostras de ar ao 

longo do ano, em que no verão a concentração foi maior. SILVA (2013) identificou diferentes 

espécies de Cryptococcus (C. laurentii, C. albidus, C. humicola, C. flavescens) em 12 

amostras de ar no entorno de árvores de parques públicos na região urbana de São Paulo. Na 

literatura consultada não existem relatos de associação entre estação do ano, com crescimento 

de leveduras em excretas de aves. Essas associações podem ter ocorrido devido à diferença no 

número de excretas coletadas por local ou no número de excretas positivas para leveduras.  

 

 

6.4 Frequência dos gêneros de leveduras 

Neste estudo, a frequência dos gêneros identificados fenotipicamente foi Candida 

62%, Rhodotorula 16,4%, Cryptococcus 10,4%, Trichosporon 6,3% e Pichia 2,7%. Essa 

distribuição é semelhante à descrita em outros estudos, desenvolvidos com diferentes espécies 

de aves. Candida é o gênero mais isolado na maioria dos estudos (BRILHANTE et al., 2010; 

CHRYSSANTHOU et al., 2011; MENDES et al, 2014; DYNOWSKA et al, 2015). A 

microbiota fúngica do trato gastrointestinal das aves é, de fato, bem heterogênea e os gêneros 

Candida, Trichosporon, Rhodotorula e Cryptococcus já foram descritos como parte dessa 
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microbiota, podendo variar sua distribuição de acordo com a espécie de ave (MANCIANTI et 

al., 2002; MELVILLE et al., 2004, BRILHANTE et al., 2010; MARINHO et al., 2010).  

 Para identificação de gêneros e espécies foi usado método clássico fenotípico. 

Algumas observações valem a pena serem reveladas. A fase de isolamento seguida de 

purificação de colônias na busca de Cryptococcus define a sensibilidade da técnica e a 

utilização de meios contendo substratos cromogênicos, como ferramenta nesse processo, que 

está bem estabelecido há tempos, em particular, CHROMagar Candida®, delineado para 

espécies de Candida (ODDS e BERNAERTS, 1994). No entanto, para outros gêneros, como 

Cryptococcus e Trichosporon são poucas as observações descritas na literatura e, neste 

estudo, pode-se contribuir com descrição das cores apresentadas pelas colônias de isolados 

desses dois gêneros.  Membros de C. laurentii, de modo muito peculiar, apresentaram-se 

como colônias em tons claros de azul e rosa, informação importante para alertar laboratoristas 

que conhecem essas cores como características de espécies como C. tropicalis e C. glabrata. 

Interessante que autores brasileiros encontraram colônias de diversas cores (bege, roxo, lilás, 

marrom e cinza) para isolados de C. laurentii, demonstrando a diversidade cromogênica dessa 

espécie (PEDROSO et al., 2009). Para Trichosporon, as cores observadas neste estudo 

coincidem com aquelas relatadas anteriormente, como: azul-esverdeado, verde-amarronzado, 

violeta, rosa e lilás em colônias mantendo aparência rugosa e pregueada (GHELARDI et al., 

2008; GÓRALSKA, 2011). De outro modo, para Rhodotorula, o uso de ágar com substratos 

cromogênicos é irrelevante, visto que as colônias de isolados desse gênero apresentam sempre 

pigmentos carotenoides independentemente do meio de cultura.     

 

 

6.5 Desempenho da técnica de MALDI-TOF na identificação dos isolados de leveduras 

Dentro das possibilidades técnicas, também foi empregado o método de MALDI-TOF 

com a mesma finalidade do método fenotípico no intuito de melhorar a qualidade da 

classsificação. O desempenho do método foi bastante limitado, mesmo comparando com a 

identificação fenotípica que, por si, não é tão discriminatória quanto à identificação 

molecular. Apenas a minoria dos isolados (25,3%) teve identificação segura de gênero e, 

somente para (3,7%) dos isolados, a identificação de espécie foi atingida.  Considerando todos 

os gêneros dos isolados obtidos de aves, os dois métodos de identificação, fenotípico e 

MALDI-TOF apresentaram uma concordância de 86,42%, com um valor de Kappa (0,55) 

indicando um nível de concordância moderado. É importante que o resultado do MALD-TOF 
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tenha uma boa concordância com outros métodos de identificação, considerando que essa 

técnica pode oferecer resultados rápidos para ações, tanto na vigilância em saúde pública 

quanto na clínica.  

Considerando alguns estudos com o gênero Cryptococcus, POSTERARO et al. 

(2012), na Itália, utilizaram a técnica de MALDI-TOF para identificar 82 isolados clínicos de 

Cryptococcus, sendo 72 de C. neoformans e 10 de C. gatti, com ótimos resultados, sendo 

98,8% (81/82) dos isolados identificados corretamente. No estudo de FIRACATIVE et al. 

(2012) na Austrália, 100% de 63 cepas, de C. neoformans e C. gattii, foram identificadas 

considerando score menor, (>1,8 para identificação de espécie) do que adotado neste estudo 

(>2,0). Diferente do ocorrido neste estudo, das 38 amostras de Cryptococcus que foram 

identificadas, fenotipicamente, em termos de gênero, apenas 2,63% (1/38) foi identificado 

corretamente como C. laurentii, se considerado score de 1,8. Na realidade, os dois grupos, 

italiano e australiano, constituíram bancos de dados customizados para embasarem seus 

resultados, ou seja, inicialmente, identificaram por métodos moleculares muitos isolados das 

duas espécies e, a seguir, inseriram todos os espectros no banco de dados, aumentando, assim, 

o número de espectros de cada espécie. Por fim, passaram os extratos proteicos dos isolados 

do estudo para serem identificados. Desse modo, resultou em fortalecimento do banco de 

dados, melhorando o desempenho do método. MCTAGGART et al. (2011), após incluírem 

cepas de C. gattii, C. terreus, C. magnus, C. laurentii, C. albidus e C. uniguttulatus, na 

biblioteca Biotyper 2.0.1, obtiveram incremento de 58,4% para 100% (n=137) de resultados 

corretos para espécie nas cepas de Cryptococcus spp.  

Para o genêro Candida, que apresentou maior número de isolados identificados, 76,4% 

(124/162) pelos dois métodos, o valor de Kappa (0,54) indicou um nível de concordância 

moderado, sendo observada 87,04% de concordância entre os dois métodos. SENDID et al. 

(2013) identificaram 1.207 isolados clínicos, também, por identificação convencional e 

MALDI-TOF. A concordância entre os métodos foi observada em 91,5% (1105/1207) dos 

isolados. Dentre as espécies identificadas estavam C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. 

kefyr, C. lusitaniae, C. guilliermondii, C. utilis, Y. lipolytica, C. pelliculosa, C. catenulata, C. 

tropicalis e C. parapsilosis. No estudo de SPANU et al. (2012), MALDI-TOF identificou, 

corretamente, mesma proporção (92,9%, 316/340) de isolados de Candida spp., mas os 

autores consideraram score >1,86 para 88,6% (280/316). Neste estudo foi observado score 

baixo (<1,7) para fenótipos de Meyerozyma guilliermondii e Clavispora lusitaniae. 

Interessante, no estudo de SPANU et al. (2012), foram observados valores baixos, do mesmo 
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modo, para isolados de algumas espécies, incluindo, C. lusitaniae que, posteriormente, foram 

confirmados pelo sequenciamento da região ITS. A espécie críptica C. metapsilosis foi 

corretamente identificada nesse estudo. Poucos estudos ativeram-se na identificação desta 

espécie e o que mostrou desempenho máximo (98,6%) de MALDI-TOF, em relação ao 

sequenciamento da região ITS, segundo literatura disponível, para 200 isolados clínicos de 

Candida spp. foi o da Tailândia, incluindo espécies crípticas dos complexos C. parapsilosis e 

C. guilliermondii (CHAO et al., 2014).  

Dos isolados de Rhodotorula spp. identificados fenotipicamente, apenas 1,66% foi 

presuntivamente identificado como R. mucilaginosa, se considerado score baixo (1,1), assim 

como Pichia spp., (2,7%) que tiveram score (≥1,3 a 1,6) insuficiente para classificação de 

espécie. A questão do score mínimo para identificação de espécie tem sido aventada por 

alguns autores holandeses de centro mundial de referência para taxomia de fungos, que 

conseguiram identificação com valores abaixo de 1,7 (KOLECKA et al., 2013, VAN 

HERENDAEL et al.,2012). Alguns estudos realizados com identificação por MALDI-TOF 

apresentam poucos isolados de Rhodotorula spp. e Pichia spp., em que quando ocorre a 

identificação, os scores são baixos e, portanto, não considerados como resultados conclusivos 

(<1,7) (SPANU et al., 2012; MANCINI et al., 2013; SENDID et al., 2013).  

Neste estudo, 6,3% (23/366) dos isolados eram de Trichosporon spp. e apesar da re-

extração que não tiveram identificação por MALDI-TOF, pois não apresentaram pico 

proteico. No estudo de SENDID et al. (2013), mesmo com re-extração e reanálise, nenhum 

dos 2 isolados de Trichosporon spp. foram identificados pela técnica de MALDI-TOF. De 

outro modo, distintas espécies desse gênero tiveram boa identificação (91,1%) no estudo de 

KOLECKA et al. (2013), com 100% de acerto no gênero. ALMEIDA-JÚNIOR et al. (2014), 

grupo do Brasil, recentemente utilizaram a técnica de MALDI-TOF para identificação de 68 

cepas de diferentes espécies de Trichosporon utilizando um protocolo diferente do fornecido 

pelo fabricante, o que permitiu a identificação correta de espécie em 98,5% (67/68) das cepas. 

Estima-se que esse fato se deva, parcialmente, à fase de extração de proteínas. Os 

procedimentos seguiram as instruções do fabricante, mas necessitam aprimoramento. Uma 

boa identificação pela técnica de MALDI-TOF depende de alguns fatores, como: pureza da 

cepa, se ainda tiver mistura, seja com outras leveduras ou com bactérias, o resultado do score 

não é confiável (CHAO et al., 2014). Neste estudo foi realizada fase exaustiva de purificação 

de cepas, portanto, esse erro foi contornado. A quantidade de material utilizada para extração 

da proteína também é de grande relevância. Foi observado que quanto maior a quantidade de 
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proteína extraída melhor o resultado do score. O intervalo entre a extração da proteína e a 

leitura no equipamento, as amostras que foram extraídas e a leitura foi realizada dentro de 24 

horas apresentaram score satisfatórios (>1,7). Se a proteína foi congelada ou não, as amostras 

que foram congeladas apresentaram resultados de score insatisfatórios (<1,7) ou não 

apresentaram resultado. 

Por fim, o desempenho do método de MALDI-TOF deve-se, também, ao banco de 

dados do fabricante que não contempla muitos espectros de cepas ambientais, de modo a 

permitir melhor identificação dos isolados deste estudo (MCTAGGART et al., 2011). É de 

extrema importância que o banco seja calcado em resultados de sequenciamento da região 

ITS, não só de isolados clínicos, mas, também de ambientais e inclusão de espectros de novas 

espécies (SPANU et al., 2012; CHAO et al., 2014).  

 

 

6.6 Frequência das espécies de leveduras identificadas nas excretas de aves 

 

6.6.1 Cryptococcus spp. e C. laurentii 

Sobre a presença de isolados de Cryptococcus spp., esta foi constatada em, apenas, 

10% das aves amostradas, sendo as de Rio Claro com maior frequência, seguido das da Laje 

de Santos e do Canto do Forte. A baixa frequência de espécies desse gênero também é 

observada em outros estudos com excretas de aves (MELVILLE et al., 2004). O fato da coleta 

ter sido feita com auxílio de swab não parece ser um fator limitante para isolamento desse 

gênero, desde que foi encontrado em excretas e cloaca de aves anteriormente (CAFARCHIA 

et al., 2006a).  

Como já comentado, grandes estudos ambientais sobre os agentes da criptococose em 

aves migratórias foram publicados por pesquisadores italianos (CAFARCHIA et al., 2006a. 

FRANCESCA et al., 2012). No Brasil, este é o primeiro estudo com aves migratórias em 

ambiente natural, de acordo com a literatura disponível. Ainda que existam 3 grandes rotas 

intercontinentais denominadas Américas Pacífico, Central e Atlântico em território nacional 

(ICMBio, 2016), talvez as dificuldades operacionais de acesso às aves migratórias expliquem 

a ausência de estudos brasileiros.  

Cryptococcus laurentii foi a única espécie identificada pela metodologia empregada 

neste estudo, sendo observada em 7 excretas de 5 aves silvestres distintas (Columbina 

talpacoti, Larus dominicanus, Tangara sayaca, Thalasseus maximus, Turdus leucomelas). A 
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frequência dessa espécie, em relação ao total (4,4%) equivale à descrita em aves da ordem 

Passeriforme acolhidas em Centros de Triagem (4%) do Rio Grande do Sul (MENDES et al., 

2014). No Brasil, outros estudos descreveram isolamento de C. laurentii em taxas menores 

(CAICEDO et al., 1999; FILIÚ et al., 2002; KOBAYASHI et al., 2005; TEODORO et al., 

2013; MENDES et al., 2014; PEREIRA et al., 2014). Excretas de aves migratórias marinhas, 

na Argentina, Ilhas Malvinas e Antártica, também abrigam essa espécie (0,82% de 122 

isolados) (CHRYSSANTHOU et al., 2011). FILION et al. (2006), no Canadá, isolaram C. 

laurentii de excretas de uma espécie de ganso que habita espaços recreativos em áreas rurais. 

CAFARCHIA et al. (2006b), na Itália, encontraram essa espécie em 2% de isolados de 

leveduras obtidas de excretas de falconiformes. Da Malásia é a maior prevalência de C. 

laurentii (6,7%) em excretas de aves silvestres (LORD et al., 2010). A dispersão ambiental de 

agentes menos frequentes da criptococose, como C. laurentii, também tem sua importância, 

desde que, afeta indivíduos imunocomprometidos (PAPPALARDO e MELHEM, 2003; 

KHAWCHAROENPORN et al., 2007; MORETTI et al., 2008; PARK et al., 2009; 

PEDROSO et al., 2010; LANJEWAR, 2011; VIDAL et al., 2013).  

As principais espécies, C. neoformans e C. gattii, ao contrário de outros autores, não 

foram observadas neste estudo. CAFARCHIA et al. (2006b) verificaram alta frequência 

(7,8%) de C. neoformans em excretas de falconiformes. Dado que falconiformes não foram 

amostrados neste estudo, esse pode ser um elemento diferencial de impacto na obtenção dessa 

espécie. DYNOWSKA et al. (2015) registraram essa espécie em 15,4% dos isolados de 

leveduras provenientes de excretas de Charadriiformes. Ainda que aves dessa ordem tenham 

sido avaliadas neste estudo, estas pertencem a espécies diferentes das citadas na literatura.  

Uma das hipóteses para menor isolamento de Cryptococcus spp., neste estudo, em relação ao 

relatado a alguns estudos europeus, possa ser a espécie ou ordem das aves analisadas, que 

podem ter hábitos alimentares e nichos distintos, ingerindo diferentes espécies e gêneros de 

leveduras. 

O estudo com aves migratórias no território brasileiro é de grande relevância, pois elas 

ocorrem aos milhares, em especial, na rota da América do Norte para a América do Sul. 

(ANDRADE, 1992). Pode-se tecer uma hipótese da origem do surto de criptococose por C. 

gattii (espécie subtropical e tropical) na América do Norte por transmissão desse agente a 

partir do hemisfério sul. Esperava-se encontrar isolados de C. gattii das excretas de aves 

migratórias. A fonte ambiental dessa espécie foi descrita, inicialmente, em excretas de coala, 

tendo sido provada a sua existência em dejetos vegetais de eucaliptos (ELLIS e PFEIFFER, 
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1990). A seguir, inúmeras espécies de árvores foram citadas como fonte desse agente, até que 

surgiu como agente do surto na América do Norte, sendo isolado de árvores, solo, ar, água 

doce, água do mar e animais infectados, como: gato, cão, toninha e golfinho (PFEIFFER e 

ELLIS, 1991; LAZÉRA et al., 1998; CALLEJAS et al., 1998; SORRELL, 2001; STEPHEN, 

2002; MILLER et al., 2002; KIDD et al., 2007). A origem das cepas de C. gattii encontradas, 

pela primeira vez em regiões temperadas, ainda está por ser explicada, com hipóteses de 

terem sido disseminadas pelo transporte de árvores de eucaliptos contaminadas com 

propágulos infectantes da Oceania (ELLIS e PFEIFFER, 1990). A disseminação de C. gattii, 

assim como de outras espécies do gênero, para regiões temperadas e frias, por aves 

migratórias, também, parece plausível. 

Outras espécies, como C. albidus, C. unigutulattus, C. aureus, C. carnescens, C. 

magnus e C. satoi, registradas em aves silvestres da Malásia, Itália e região antártica não 

foram verificadas nas excretas de aves deste estudo (CAFARCHIA et al., 2006a, 2006b; 

LORD et al., 2010; FRANCESCA et al., 2012; DYNOWSAA et al., 2015). Entretanto, há de 

se lembrar que muitos isolados deste estudo foram identificados apenas em gênero e podem se 

revelar nessas espécies, quando forem devidamente classificados.  

  

6.6.2 Candida spp. 

Candida foi o gênero prevalente nas excretas de aves, sendo verificado em 7 espécies 

de aves, com maior ocorrência no Canto do Forte. Candida albicans e outras espécies 

possuem muitos fatores de virulência que lhes permitem colonizar uma variedade de tecidos e 

se multiplicar (FISHER et al., 2011). O gênero Candida tem sido descrito como importante 

agente de infecções hospitalares, principalmente a infecção de corrente sanguínea, sendo C. 

albicans a espécie mais frequente, seguida de C. parapsilosis, C. tropicalis e C. glabrata. 

(PFALLER et al., 1996; GIOLO e SVIDZINSKI, 2010).  

Em relação às espécies de Candida, parcela considerável (23,3%) de isolados aviários 

foram de C. parapsilosis, sendo isolada de 4 espécies de aves (Larus dominicanus, Passer 

domesticus, Thalasseus maximus e Turdus leucomelas). A maior prevalência de espécies do 

complexo C. parapsilosis nas amostras de excretas de aves silvestres chama a atenção para 

patógenos muito conhecidos na clínica médica. Variações geográficas na prevalência de 

infecções pelo complexo de espécies C. parapsilosis incluem menor incidência na Europa e 

maior nas Américas e Austrália (PAMMI et al., 2013).  Esta espécie é o agente de infecção de 

corrente sanguínea mais comumente relatado em pacientes internados em hospitais públicos 
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do Brasil (MEDRANO et al., 2006; CHANG et al., 2008; HINRICHSEN et al., 2008; 

HOFFMANN-SANTOS et al., 2013; RUIZ et al., 2013; MENEZES et al., 2015; DE 

ALENCAR et al., 2017) dentre espécies não C. albicans, tanto em hospitais públicos quanto 

privados, é a segunda mais comum (AQUINO et al., 2005; COLOMBO et al., 2007; AKEME 

YAMAMOTO et al., 2012; NEUFELD et al., 2015, DOI et al., 2016). Em hospitais de todo o 

mundo, situa-se dentre as 5 espécies mais frequentes (DELFINO et al., 2014; 

BHATTACHARJEE, 2016; GUERRERO et al., 2016). Sepses em neonatos de baixo peso 

(<1500 g) pelo complexo C. parapsilosis, em particular, C. parapsilosis sensu stricto, com 

taxas de letalidade de até 10%, estão sendo notificadas em números crescentes, quase sempre, 

associadas ao uso de cateteres (PAMMI et al., 2013). A maioria das infecções é de aquisição 

exógena da cepa infectante, que demonstra tendência marcante para colonizar o ambiente 

hospitalar, incluindo cateter venoso central e outros artefatos médicos (TROFA et al., 2008; 

VAN ASBECK et al., 2009). A origem da contaminação desses artigos médico-hospitalares 

ainda não está bem estabelecida, pois pouco se conhece sobre a ecologia desse complexo de 

leveduras.  

 Sabe-se que o complexo C. parapsilosis consiste de 3 espécies, assim 

definidas: C. parapsilosis sensu stricto, C. orthopsilosis e C. metapsilosis (TAVANTI et al., 

2005). A presença de C. orthopsilosis e C. metapsilosis em excretas de Larus dominicanus e 

Thalasseus maximus é inédita, pois não existem relatos dessas espécies em excretas de aves. 

Dos 43 isolados do complexo C. parapsilosis, foi possível identificar ocorrência maior de C. 

orthopsilosis em relação à C. metapsilosis. Quanto aos demais isolados, não se pode, pela 

metodologia empregada confirmar a espécie. De qualquer modo, o encontro de C. 

orthopsilosis e C. metapsilosis em amostras de aves silvestres é inédito e caracteriza uma 

forma de dispersão dessas novas espécies. C. parapsilosis sensu stricto é mais virulenta do 

que C. orthopsilosis e C. metapsilosis (CANTÓN et al., 2011; CHEN et al., 2015). 

C. parapsilosis sensu stricto é a mais comumente associada a infecções humanas, seguida de 

C. orthopsilosis (<26% dos isolados do complexo C. parapsilosis) e C. metapsilosis (<11% 

dos isolados do complexo) (TAVANTI et al., 2005; MIRANDA-ZAPICO et al., 2011). 

Muitos estudos, na verdade, falharam em identificar C. metapsilosis (LOCKHART et al., 

2008; MIRANDA-ZAPICO et al., 2011), mas outros descreveram taxas de frequência 

equivalentes (10%) de C. orthopsilosis e C. metapsilosis (CHEN et al., 2015) ou até maiores 

de C. metapsilosis em relação à C. orthopsilosis (XIAO et al., 2015). C. metapsilosis,  em 

regra, é rara em infecções de corrente sanguínea (CANTÓN et al., 2011; ZICCARDI et al., 
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2015), mas em estudo brasileiro foi relatada com taxa relativamente alta (6,1%) em população 

pediátrica (RUIZ et al., 2013). A variação de frequência de cada espécie é grande conforme a 

região do globo, possivelmente relacionada à distribuição ambiental, mas também por falhas 

metodológicas de discriminação molecular (PFALLER et al., 2005). Por isso, estudos que 

identifiquem fontes que possam conter e disseminar as espécies desse complexo, usando 

ferramentas laboratoriais adequadas, são de grande importância para a epidemiologia das 

infecções invasivas por esses agentes. 

Candida tropicalis, segunda espécies com maior frequência (22,6%), foi isolada de 3 

espécies de aves (Larus dominicanus, Thalasseus maximus e Turdus leucomelas). Esta 

espécie tem grande importância em nosso país, sendo citada como primeiro agente de 

candidemia em alguns estudos (FRANÇA et al., 2008) e sempre está entre uma das três 

primeiras posições em estudos brasileiros (COLOMBO et al., 2007;  CHANG et al., 2008; 

HINRICHSEN et al., 2008; MENEZES et al., 2015. DE ALENCAR et al, 2017). No mundo 

todo, essa espécie está entre as 5 mais prevalentes como agente de candidemia (GUERRERO 

et al., 2016).  

Candida lipolytica foi isolada com frequência 8,8% nas excretas de 4 espécies de aves 

(Larus dominicanus, Sterna hirundinacea, Sula leucogaster, Thalasseus maximus). É 

raramente relatada como causa de infecção humana, e quando ocorre está relacionada com 

cateter venoso central (SHIN et al., 2000; ÖZDEMIR et al., 2011). 

Candida lusitaniae é a quarta espécie com maior frequência (6,9%), foi isolada de 2 

espécies de aves (Larus diminicanus e Thalasseus maximus) é microbiota normal do trato 

gastrointestinal e respiratório (MERZ, 1984). Apesar de rara, a infecção por essa espécie é 

considerada importante causa de infecção hospitalar em pacientes imunocomprometidos e sua 

importância deve-se ao fato inusitado de algumas cepas serem resistentes à anfotericina B, 

tradicional fármaco terapêutico utilizado para as graves infecções fúngicas (ABI-SAID et al. 

1997; SANCHEZ et al. 1992, FOWLER et al. 1998, PFALLER et al., 1994). Apesar de raras 

as infecções por essa espécie, preocupam os especialistas. CHRISTENSON et al. (1987) 

aventaram a hipótese de “uma nova era de candidúria por C. lusitaniae, um sinistro patógeno 

nosocomial devido ao desenvolvimento rápido de sua resistência aos antifúngicos”. A 

emergência dessa espécie é, provavelmente, relacionada ao aumento do número de pacientes 

imunocomprometidos e também ao uso de terapia antifúngica sistêmica (PFALLER et al., 

1996; WINGARD, 1995). 
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A relevância de C. krusei foca-se na resistência intrínseca desta espécie ao fluconazol; 

sua frequência de C. krusei em episódios de candidemia, raramente, ultrapassa 5% 

(DZOYEM, 2017). Candida tropicalis e C. krusei são espécies que têm tendência à 

colonização prévia do trato gastrointestinal e outros sítios, antes de causar fungemia ou 

formas sistêmicas de candidíase (FRIDKIN e JARVIS, 1996; JARQUE et al., 2000). Esta 

espécie foi isolada em excretas de Larus dominicanus e Thalasseus maximus, com frequência 

de 5%. 

Candida glabrata é de maior relevância nos países norte-americanos e continente 

europeu, como agente de candidemia; no Brasil foi citada como agente emergente e nas 

demais regiões do globo sua presença é descrita entre as 5 principais espécies causais dessa 

forma grave de micose invasiva (HINRICHSEN et al., 2008). Candida glabrata é hábil em 

colonizar mucosa oral, esofageal, intestinal e vaginal e, portanto, a colonização desses sítios é 

um fator de risco para a infecção por esse agente (FIDEL et al., 1999). Cresce, apenas na 

forma unicelular, sem formação de hifas, o que torna fraca sua adesão ao epitélio do 

hospedeiro (RODRIGUES et al., 2014) e, por isso, acredita-se que o aumento das infecções 

por esta espécie é devido à sua baixa suscetibilidade ao fluconazol, o antifúngico mais usado 

para tratamento e profilaxia de infecções fúngicas. De acordo com uma revisão sistemática, C. 

glabrata parece ser mais persistente no meio ambiente, sobrevivendo em superfícies 

inanimadas por 5 meses, enquanto a viabilidade de C. albicans limita-se a 4 meses e C. 

parapsilosis a 14 dias (KRAMER et al., 2006). O contato com água, alimentos e outros 

materiais contaminados por longos períodos de tempo, contribui para a inoculação dessa 

espécie no hospedeiro humano (RODRIGUES et al., 2014). Neste estudo, C. glabrata foi 

isolada nas excretas das aves Larus dominicanus e Thalasseus maximus, com frequência de 

4,4%. 

Meyerozyma guilliermondii, foi isolada com frequência de 3,8% nas excretas de Larus 

dominicanus, Thalasseus maximus e é relatada como causa rara de infecção invasiva. 

PFALLER et al. (2006) analisaram 75.761 isolados da América Latina e M. guilliermondii 

representou apenas 1,4% dos isolados coletados entre 2001 e 2003. 

 

6.6.3 Trichosporon spp. 

Neste estudo Trichosporon spp. foi isolado em excretas de Larus dominicanus, 

Thalasseus maximus, Sula leucogaster, Turdus leucomelas, Thalasseus acuflavidus, Sterna 

hirundinacea, Pitangus sulphuratus e Guira-guira). Infecções do trato urinário causadas por 

fungos, em regra, têm como causa espécies do gênero Candida, mas a prevalência de 
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Trichosporon spp. aumentou muito na última década (COLOMBO et al., 2011; SOBEL et al., 

2011).  

Recentemente, um estudo de meta-análise encontrou 537 casos de infecção invasiva 

por Trichosporon (1994-2015), com aumento de publicações em 26% entre 1994-2004 a 74% 

de 2005 a 2015. No entanto, por dados insuficientes 334 casos, em geral, série de casos, foram 

excluídos e dentre os 203 restantes, 199 foram de infecções invasivas comprovadas e 4 de 

infecções prováveis (DE ALMEIDA JÚNIOR e HENNEQUIN, 2016). Trichosporon spp. 

causa infecção sistêmica em pacientes imunocomprometidos, ou não, em indivíduos sob 

hemodiálise, uso de válvulas prostéticas, próteses e sondas urinárias que poderiam ser fontes 

de infecção (MORETTI-BRANCHINI et al., 2001; MEYER et al., 2002). Alguns autores 

sugerem que a diversidade de espécies tem associação às distintas fontes de infecção, ou 

mesmo, às unidades de internação hospitalar, sendo mais comuns em unidades de terapia 

intensiva (GUÉHO et al., 1992; DE ALMEIDA JÚNIOR e HENNEQUIN, 2016). No 

entanto, as fontes clínicas propostas para infecções de corrente sanguínea sempre são pele, 

escarro e urina (MARTY et al., 2003; YUN et al., 2006; RODRIGUEZ-TUDELA et al., 

2007; CHAGAS-NETO et al., 2008; CHAGAS-NETO et al., 2009). De fato, espécies de 

Trichosporon fazem parte da microbiota humana e de outros animais, em pele, vagina, trato 

respiratório e gastrointestinal, este muito bem demonstrado em recém-nascidos (WALSH, 

1989, KAUFMAN et al., 2001; CHAGAS-NETO et al., 2008). A pele lesionada por uso de 

artefatos médicos como cateteres pode ser a fonte principal de infecção ou procedimento de 

nutrição parenteral pode ter participação na transmissão desse patógeno (VASHISHTHA et 

al., 2012,  ALMEIDA JÚNIOR et al., 2014).  A contaminação da pele se relaciona a contato 

com superfícies bióticas mas, principalmente, abióticas em ambientes artificiais, como 

superfícies de móveis e banheira de hospital, e naturais (FANFAIR et al., 2013).  As espécies 

de Trichosporon se adaptam a vários substratos e parecem ser menos especializados que 

determinados grupos de fungos, como dermatófitos para metabolizar queratina, nesse sentido, 

alta produção de proteases observada nesse gênero indica que Trichosporon ainda está em 

fase de adaptação ao hospedeiro animal (ACHTERMAN e WHITE, 2012).  

Trichosporon spp. está distribuído na natureza e frequente é seu encontro em solo, 

água, matéria orgânica em decomposição, insetos, excretas de morcegos e aves 

(CAFARCHIA et al., 2006a, 2006b, 2008; PAGNOCCA et al., 2010; COLOMBO et al., 

2011). Os habitats desse gênero são muito variados e, desse modo, múltiplas fontes de 

infecção para colonização ou infecção humana são plausíveis; aves silvestres, no entanto, 
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ainda não foram estudadas extensivamente para saber seu papel como reservatório de espécies 

de Trichosporon.  

 A identificação das espécies de Trichosporon, tecnicamente impossível neste estudo, 

como já comentado, poderia contribuir muito para distinguir prevalências relativas daquelas 

com maior (p.ex., T. asahii) ou menor patogenicidade. A classificação de espécie de 

Trichosporon não pode ser realizada por métodos fenotípicos, como é em parte passível de 

êxito em Candida spp. Mesmo o método de sequenciamento da região intergênica ITS1-4, 

considerado o barcode para identificação fúngica, não distingue espécies geneticamente 

relacionadas (DIAZ e FELL, 2004; RIBEIRO et al., 2008). Com desenvolvimento de 

ferramentas moleculares mais potentes, novas espécies são discriminadas dentre aquelas antes 

idênticas do ponto de vista filogenético (MARINÉ et al., 2015). Em excelente revisão, 

COLOMBO et al. (2011) compilaram 50 espécies de Trichosporon relatadas em todo o 

mundo, com 16 delas tendo importância na clínica médica. Recentemente, o método de 

MALDI-TOF foi muito bem avaliado, demonstrando alto desempenho para identificação de 

espécies de importantes leveduras médicas com características de artrosporação, incluindo 

espécies de Trichosporon (KOLECKA et al., 2013), fato não confirmado neste estudo. Assim, 

deverão seguir-se estudos com os isolados deste estudo, de modo que possam ser classificadas 

todas as espécies e fenótipos de resistência dispersos por aves silvestres. 

 

6.6.4 Rhodotorula spp. 

Neste estudo, isolados de Rhodotorula spp. foram identificados em excretas de Larus 

dominicanus, Thalasseus maximus, Sula leucogaster e Thalasseus acuflavidus. MELVILLE e 

COGLIATI (2004) isolaram Rhodotorula spp. em 8% (4/50) das amostras de swab da cloaca 

de avestruz, também foram isoladas em 62,8% (61/97) das excretas de andorinha no estudo de 

HEDAYATI et al. (2011). No estudo de CAFARCHIA et al. (2006), com diferentes espécies 

de aves migratórias, Rhodotorula rubra foi a espécie mais frequente entre os isolados 

identificados, 28,2% (37/131). LORD et al. (2010) isolaram R. rubra e R. glutinis em 4,4% 

(2/45). De modo geral, Rhodotorula spp. tem ampla distribuição no ambiente, sendo isolada 

de diferentes fontes ambientais (WIRTH e GOLDANI, 2012). 
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6.7 Ação dos fármacos antifúngicos (fluconazol, voriconazol e anfotericina B) nos 

isolados de excreta de aves 

A determinação da ação de três importantes fármacos antifúngicos contra os isolados 

provenientes de excretas de aves silvestres teve como principal motivação a informação de 

que a poluição por fármacos antimicrobianos no meio ambiente fez crescer a prevalência de 

resistência a antibióticos em meio ambiente urbano e natural (PERRON et al., 2015). A 

questão da resistência microbiana é multifatorial, tendo, inclusive, influência da gestão 

governamental de controlar as fontes poluidoras (COLLIGNON et al., 2015). BRILHANTE 

et al. (2012) analisaram 21 excretas de diferentes espécies de aves de rapina, 9,5% (2/21) 

isolados de C. albicans e 4,8% (1/21) C. tropicalis foram resistentes a fluconazol (MIC >64) e 

itraconazol (MIC >16). Eles sugerem que essas aves selvagens estão sendo expostas a 

contaminantes ambientais. 

Como já comentado, existem distintas classes de fármacos antifúngicos, com distintos 

mecanismos de ação, fungistático ou fungicida, para inibir ou erradicar o crescimento celular 

fúngico (MELHEM, 2004). O uso prolongado de alguns desses medicamentos, como 

fluconazol, pode levar à seleção de isolados resistentes ou indução de mecanismos 

moleculares de resistência em isolados, previamente sensíveis (CANTÓN et al., 2011). Do 

mesmo modo, a pressão de fatores ambientais, bem como os complexos mecanismos de 

interação microbiana vigentes na microbiota animal são atores no aparecimento de resistência 

microbiana (FINLEY et al., 2013). Tomadas em conjunto, essas informações indicam que as 

comunidades microbianas humanas e ambientais possuem mecanismos de resistência a 

antifúngicos que podem, ou não, ser distintos. Em bactérias de microbiota e de meio ambiente 

foi demonstrado que os genes de resistência dependem da ecologia, desde que os mecanismos 

de resistência são diferentes nesses dois grupos (GIBSON et al., 2015). Em fungos nada disso 

é conhecido ou está publicado. O monitoramento de fontes ambientais microbianas, em 

particular, de fungos com potencial patogênico, com caracterização de espécies e perfil de 

suscetibilidade aos fármacos antifúngicos de uso clínico, é um pequeno subsídio para 

preenchimento dessa lacuna.  

A resistência microbiana ambiental, muito melhor estudada em bactérias, se 

comparada a fungos, parte de zonas urbanas e se distribui para outras regiões por viajantes, 

animais, ventos, precipitação e aves migratórias (CHAO et al., 2014). O papel das aves 

silvestres migratórias na disseminação de bactérias multirresistentes ao redor do mundo está 

bem estabelecido e genes de resistência podem ser encontrados em distintas regiões do 
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planeta, mesmo naquelas sem pressão seletiva para desenvolvimento de resistência 

(SJÖLUND et al., 2008). No entanto, a contribuição relativa dos reservatórios naturais de 

fungos patógenos resistentes constitui um campo pouco explorado de pesquisa. A escassa 

literatura sobre suscetibilidade dos isolados ambientais, determinada por métodos de 

referência, inviabiliza um texto de discussão exclusiva e, portanto, justifica-se estabelecer 

conexões com a suscetibilidade de isolados clínicos. 

Neste estudo observou-se correlação entre os MICs dos três fármacos. Porém, 

fluconazol e voriconazol apresentaram uma correlação maior (0,67), sendo estatisticamente 

significativo (p=0,001), considerado nível de correlação moderado. Portanto, um isolado de 

levedura com elevado MIC a um desses fármacos teria uma probabilidade alta de ter também 

problemas de resistência para outros azois. Dessa forma, a anfotericina B seria uma 

alternativa mais factível para eventuais tratamentos. 

 

6.7.1 Suscetibilidade à Anfotericina B 

A análise da atividade de anfotericina B nos isolados aviários resultou em uma 

observação muito importante, quanto ao encontro de altas taxas de resistência verificada em 

isolados de Candida spp. Em C. nivariensis (50%), Yarrovia lipolytica (21,4%), C. krusei 

(16,7%), Clavispora lusitaniae (10%) e, em menor grau, no complexo C. parapsilosis (3,4%) 

e C. tropicalis (3,4%) foram detectados isolados resistentes. Nos isolados de C. parapsilosis, 

o valor de resistência ao polieno foi alto (3,4%), se comparado ao descrito (0,3%) para 

isolados clínicos da Espanha, mas condizentes com os da Turquia (CANTÓN et al., 2011; 

TOSUN et al., 2013). Os achados em C. tropicalis divergiram da literatura que indicam essa 

espécie como sensível à anfotericina B (NEGRI et al., 2009; DOI et al., 2016).  Ao contrário 

do esperado, no único isolado de C. haemulonii e dentre os 6 isolados de M. guilliermondii 

não foi verificada resistência ao polieno. Na clínica médica são reportados diversos casos de 

infecções de corrente sanguínea com curso fatal ou difícil manejo terapêutico, associados à 

presença de altos MICs de anfotericina B em relação a C. haemulonii (PFALLER et al., 2004; 

KHAN et al., 2007).  

Para anfotericina B, foi baixa também a suscetibilidade dos isolados aviários de 

Trichosporon spp., resultados condizentes com os descritos na literatura para isolados 

clínicos, com dados de MIC50/MIC90, bem como valores máximos de MIC dependentes da 

espécie analisada (p.ex., T. asahii, T. asteroides, T. coremiiforme, T. dermatis) (CHAGAS-

NETO et al., 2009; SUN et al., 2012; TAVERNA et al., 2014). Para anfotericina B, dados de 
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literatura sugerem que isolados clínicos de T.asahii são mais resistentes ao polieno, em 

relação a outras espécies do gênero (LI et al., 2005; TSAI et al., 2012; TAVERNA et al., 

2014). Em relação aos azois, é sabido que o polieno é menos eficaz (RIBEIRO et al., 2008; 

CHAGAS-NETO et al., 2009; TAJ-ALDEEN et al., 2009; SUN et al., 2012; TSAI et al., 

2012). Esse é um dos pontos cruciais nos contextos clínicos, desde que as infecções por 

membros desse gênero podem ser refratárias ao tratamento com o fármaco considerado ouro 

para micoses invasivas (PERFECT et al., 2010). Na verdade, o valor máximo de 2 mg/L 

observado para os isolados de excretas de aves, neste estudo, situa-se no limite de resistência 

considerado para isolados de Candida spp. O valor de 2 mg/L foi adotado, anteriormente, para 

também classificar isolados de Trichosporon spp. (RIBEIRO et al., 2008; TSAI et al., 2012). 

Desse modo, adotando o mesmo critério para fins comparativos, conclui-se que a taxa de 

resistência à anfotericina B observada em isolados aviários de Trichosporon spp. (13,3%) foi 

maior (2,6%) e menor (24% e 76%) do que outras verificadas, anteriormente, por RIBEIRO et 

al. (2008), TSAI et al. (2012) e TAVERNA et al. (2014), respectivamente, para isolados 

clínicos de várias espécies.   

A anfotericina B apresentou boa atividade in vitro para os isolados de Rhodotorula 

spp. provenientes de excretas de aves. Estudos indicam que anfotericina B é uma boa 

alternativa para tratamento de infecções causadas por Rhodotorula spp.; a maioria dos 

isolados é inibida com ≤1 mg/L de anfotericina B, em que apenas um relato de R. rubra com 

alto MIC (8 mg/L) para anfotericina B foi publicado (GOMEZ-LOPEZ et al., 2005; 

DIEKEMA, et al., 2005; NUNES et al., 2013).  

 

6.7.2 Suscetibilidade ao Fluconazol e Voriconazol 

Quanto à suscetibilidade a fluconazol e voriconazol dos isolados aviários, observou-se 

que, dos 27 isolados de Cryptococcus spp. 25,9% (7/27) apresentaram MIC ≥8mg/L para 

fluconazol e dos 6 isolados de C. laurentii 2 (33,3%) apresentaram MIC ≥8mg/L para 

fluconazol, corroborando com os resultados descritos na literatura. Não existem breakpoints 

de fluconazol e voriconazol para espécies de Cryptococcus, mas como observado nos relatos, 

MICs ≥8mg/L e ≥2mg/L, respectivamente, já são considerados altos. São poucos os dados 

que falam sobre a suscetibilidade a outras espécies que não-Cryptococcus neoformans e não-

C. gattii, mas ainda assim é possível observar que essas espécies são mais resistentes a azois 

do que C. neoformans (SERENA et al, 2004). Cryptococcus laurentii pode causar fungemia 

associada a cateter intravascular ou neutropenia. Em estudo de caso com recém-nascido 
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prematuro, C. laurentii apresentou MIC de 0,25 a 1 mg/L para anfotericina B e MIC de 4 

mg/L para fluconazol (CHENG et al., 2001). Em outro estudo, com 10 isolados de C. 

laurentii e 10 isolados de C. albidus. As amostras de C. laurentii apresentaram (MIC 90 ≥0,5 

mg/L) para anfotericina, (MIC 90 ≥0,25 mg/L) para voriconazol e (MIC 90 ≥ 64 mg/L) para 

fluconazol. Alguns isolados de C. albidus apresentaram MICs de fluconazol e micafungina 

(MIC90 >64 mg/L) e os MICs de voriconazol, ravuconazol, albaconazol e terbinafina (MIC90 

32mg/L) (SERENA et al, 2004). PEDROSO et al. (2006) analisaram a suscetibilidade de 50 

isolados ambientais, sendo 16 C. neoformans var. neoformans, 17 C. albidus, 14 C. laurentii e 

3 C. uniguttulatus. Anfotericina B foi o fármaco que apresentou melhores resultados de MIC, 

sendo maior em C. neoformans var. neoformans e C. laurentii (MIC90 2 mg/L). 

Cryptococcus neoformans var. neoformans, C. albidus e C. unigutulatus apresentaram MICs 

elevados para fluconazol (MIC90 >64 mg/L), os isolados de C. laurentii apresentaram MIC90 

16 mg/L.  

Para isolados aviários de Candida spp, os resultados indicaram que, para o complexo 

C. parapsilosis, eles divergem em parte daqueles descritos para isolados de origem clínica. 

LOCKHART et al. (2008), no maior estudo com isolados clínicos (~2000 isolados), em C. 

parapsilosis sensu stricto, os MICs de fluconazol foram maiores do que os verificados para os 

aviários e nenhum isolado clínico de C. metapsilosis foi resistente ao fluconazol, como 

observado neste estudo. Há relatos de resistência ao voriconazol, em isolados clínico de C. 

metapsilosis (DA SILVA et al., 2015) e ainda que esta espécie seja considerada menos 

virulenta em relação às outras do complexo, ela pode conferir maus prognósticos na doença 

pelo seu perfil de resistência a antifúngicos (NÉMETH et al., 2013). 

Por outro lado, em C. parapsilosis sensu stricto, a taxa de resistência ao voriconazol 

nos isolados de aves (6,7%) foi equivalente à descrita (6,5%) para os isolados clínicos 

(LOCKHART et al., 2008). Em outro estudo, isolados de C. parapsilosis sensu stricto de 

corrente sanguínea apresentaram taxas baixas de resistência ao fluconazol (<5,5%), assim 

como em C. orthopsilosis (<0.3%), em pacientes da Espanha (CANTÓN et al., 2011). 

Resistência a fármacos azólicos entre isolados de C. parapsilosis é bastante incomum (CHEN 

et al., 2010; ZICCARDI et al., 2015; DOI et al., 2016), mas um aspecto interessante e 

importante desse complexo de espécies é a capacidade de causar surtos de candidemia em 

unidades de terapia intensiva, incluindo cepas resistentes a antifúngicos, em particular o 

fluconazol (PINHATI et al., 2016). Alguns desses isolados resistentes foram procedentes de 
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colonização prévia, reforçando a relevância da microbiota como facilitador de infecções 

endógenas (SABINO et al., 2015).  

Candida tropicalis demonstrou alta suscetibilidade a voriconazol e menor ao 

fluconazol, em relação ao qual, teve pequena taxa (3,4%) de resistência, corroborando dados 

da literatura nacional e internacional para isolados clínicos (COLOMBO et al., 2006; DOI et 

al., 2016). Em regra, C. tropicalis apresenta alta suscetibilidade a azois (NEGRI et al., 2010). 

No entanto, em alguns hospitais da China, são reportadas taxas altas e inexplicadas de 

resistência a fluconazol e voriconazol (23,1% e 20,7%, respectivamente) com indícios de 

aumento nos últimos 5 anos (FAN et al., 2017). 

De modo inesperado, MICs de fluconazol bem como de voriconazol foram altos para 

isolados de C. lusitaniae. Enquanto pode, usualmente, desenvolver resistência à anfotericina 

B, C. lusitaniae é considerada sensível à maioria dos antifúngicos sistêmicos, incluindo 

fluconazol e voriconazol (FAVEL et al., 2004; LOCKHART et al., 2012). No entanto, estudo 

recente descreveu isolado dessa espécie multirresistente às equinocandinas e a azois, após 

terapia com tais medicamentos, indicando ser necessário o monitoramento do perfil de 

suscetibilidade de isolados desta espécie (ASNER et al., 2015).    

Candida krusei é, reconhecidamente, resistente ao fluconazol e por esse motivo, é uma 

espécie que, ainda que rara, desperta forte atenção na clínica médica. Os altos valores de MIC 

de voriconazol encontrados nos 6 isolados aviários, com 50% deles acima de 0,25 mg/L, 

alertam para a presença de resistência cruzada entre fluconazol e voriconazol.  Assim como C. 

glabrata, C. krusei apresentou maior incidência em infecções de corrente sanguínea e outras, 

após o advento dos triazois, provavelmente, refletindo pressão seletiva (ARENDRUP, 2013). 

Esse fato motiva a determinação da frequência de resistência aos triazois em isolados 

ambientais para delinear possíveis fontes de infecção dessa espécie desafiadora ao tratamento 

nos casos de candidemia (PFALLER et al., 2007).  

Quanto a C. guilliermondii foi confirmada em isolados aviários a pouca atividade dos 

triazois avaliados no estudo. Com relação ao fluconazol, pode-se dizer que a resistência foi 

alta (16,7%) e o voriconazol teve MIC de 2 mg/L para um isolado, em concordância com 

dados prévios. De fato, ainda que C. guilliermondii seja responsável por pequena parcela das 

infecções invasivas por leveduras, o que torna essa espécie de especial importância na clínica 

médica é a menor suscetibilidade dos isolados ao fluconazol e altos MICs de equinocandinas, 

além da já citada resistência à anfotericina B (PFALLER et al., 2006; LOCKHART et al., 

2009; SAVINI et al., 2011; CHEN et al., 2017). A eficácia de voriconazol sobre C. 



77 
 

guilliermondii, também, não é alta, sendo relatada resistência cruzada em muitos isolados 

(LOCKHART et al., 2009).  

A espécie mais frequente em infecções invasivas, C. albicans, é por sorte altamente 

sensível aos fármacos azólicos e em relação ao fluconazol, raramente, são observados 

isolados clínicos com altos valores de MIC (COLOMBO et al., 2006). Valor máximo de 

0,5mg/L, equivalente, a 0,25 mg/L descrito por grupo brasileiro (DOI et al., 2016) em 

isolados clínicos foi encontrado para isolados aviários, reafirmando a alta eficácia do 

fluconazol nessa espécie. Para voriconazol, as concentrações mínimas avaliadas foram ativas 

contra todos os 5 isolados de C. albicans obtidas das excretas das aves silvestres, achado que 

coincide com os de DOI et al. (2016). 

A maior importância de C. glabrata é sua resistência intrínseca, mas principalmente, 

adquirida durante terapia prolongada com fármacos azólicos, apresentando mutações tanto in 

vitro, quanto in vivo  (BENNETT et al., 2014).  O breakpoint de fluconazol para C. glabrata é 

maior do que para outras espécies de Candida, porque a suscetibilidade dessa espécie é menor 

e não foi encontrado isolado resistente em excretas das aves amostradas. Os MICs de 

voriconazol seguiram a tendência dos de fluconazol, para altos valores, nessa espécie como 

observado no estudo de PANACKAL et al. (2006). Esta espécie emergiu na clínica, na era 

pós-fluconazol e em ambientes hospitalares sob pressão seletiva de azois e em países ou 

hospitais, que têm a política de profilaxia com fluconazol em pacientes de risco para infecções 

invasivas por leveduras, parecendo que C. glabrata está com tendência a aumento na 

incidência (ARENDRUP, 2013; COLOMBO et al., 2013).  

O único isolado de C. haemulonii, identificado neste estudo, apresentou-se sensível 

fluconazol, assim, como baixo valor de MIC de voriconazol. Na realidade, esta espécie pode 

ser sensível ou resistente aos azois e a maioria indica forte atividade desses fármacos nos 

isolados de C. haemulonii (RODERO et al., 2002; KHAN et al., 2007; KIM et al., 2009; 

RUAN et al., 2009; SILVA et al., 2014). 

A suscetibilidade in vitro de Trichosporon spp. tem sido ponto de interesse de muitos 

pesquisadores pois alguns isolados clínicos desse gênero, incluindo T. asahii, podem ser 

multirresistentes in vitro a fármacos antifúngicos e outros, mesmo com MIC baixo, podem 

resultar em falha terapêutica (THIEN et al., 2016). Ocorre que estudos que focam a 

determinação da ação antifúngica contra membros de Trichosporon não são tão numerosos 

quanto os relatos de infecção (RIBEIRO et al., 2008). Isso se deve à dificuldade na 

classificação de espécie, como já comentado, e ausência de critérios de interpretação dos 
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resultados obtidos em laboratório (breakpoints) para o gênero Trichosporon. Excelente estudo 

de meta-análise indicou existência de apenas 19 publicações, disponíveis até 2016, em que 

foram avaliados >10 isolados de Trichosporon quanto à suscetibilidade a antifúngicos por 

método de referência por microdiluição (CLSI ou AFST-EUCAST) (DE ALMEIDA JÚNIOR 

e HENNEQUIN, 2016). 

Sendo T. asahii a espécie prevalente em infecção e colonização em humanos, sobre ela 

existem mais informações que serão empregadas para fins de discussão de resultados 

observados neste estudo. Para fluconazol e voriconazol, os MICs máximos encontrados neste 

estudo (64 mg/L e 0,5 mg/L, respectivamente) foram mais altos do que muitos daqueles 

publicados anteriormente (4-16 mg/L e 0,12-0,25 mg/L, respectivamente) para espécies de 

Trichosporon, oriundas de amostras clínicas (sangue, urina, cateter, secreção de trato 

respiratório e outras) (LI et al., 2005; SUN et al., 2012; TSAI et al., 2012; HAZIROLAN et 

al., 2013). Alguns autores verificaram MICs máximos tão altos ou acima dos observados 

neste estudo, seja para fluconazol (MIC > 64 mg/L) ou para voriconazol (MIC >1 mg/L) em 

isolados clínicos de T. asahii (PAPHITOU et al., 2002; TAJ-ALDEEN et al., 2009; 

TAVERNA et al., 2014; RASTOGI et al., 2016). Interessante são alguns relatos de MICs 

maiores, de fluconazol e voriconazol, para T. mucoides, T. dermatis e T. inkin, de isolados 

clínicos, em relação a T. asahii (PAPHITOU et al., 2002; METIN et al., 2005; RODRIGUEZ-

TUDELA et al., 2005). 

Se o parâmetro de MIC50 de fluconazol for utilizado para fins comparativos com 

dados de literatura, tem-se a confirmação de que os isolados de aves têm valores (2 e 32 

mg/L, respectivamente) tão altos quanto a extensa maioria dos isolados clínicos de T. asahii 

analisados (DE ALMEIDA JÚNIOR e HENNEQUIN, 2016), com raras exceções (ARIKAN 

e HASÇELIK, 2002; DE OLIVEIRA SILVA et al., 2008; MEKHA et al., 2010; 

HAZIROLAN et al., 2013; ARABATZIS et al., 2014). Em um estudo com 21 isolados 

clínicos do  Brasil, os autores comprovaram que  T. asahii exibiu maior grau de resistência ao 

fluconazol do que outras espécies (T. inkin, T. faecale, T. coremiformii), enquanto voriconazol 

foi mais efetivo  in vitro  para T. asahii em relação a outras espécies do gênero (RIBEIRO et 

al., 2008). A atividade de voriconazol foi maior do que a de fluconazol para os isolados de 

Trichosporon spp. obtidos das excretas, corroborando conclusões de outros autores 

(PAPHITOU et al., 2002; RIBEIRO et al., 2008; CHAGAS-NETO et al., 2009; COLOMBO 

et al., 2011; TSAI et al., 2012). Para voriconazol, o valor de MIC50 para os isolados aviários 

foram equivalentes aos descritos na literatura (DE ALMEIDA JÚNIOR e HENNEQUIN, 
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2016), com exceção de um relato brasileiro que indicou valor mais alto (LEMES et al., 2010). 

Os maiores valores de MIC encontrados neste estudo em isolados de excretas de aves podem 

estar relacionados à ocorrência de outras espécies não-T. asahii, que não puderam ser 

classificadas como dito anteriormente.  

Diante do conjunto de dados registrados na literatura, nota-se que a suscetibilidade dos 

isolados de Trichosporon spp., obtidos de aves silvestres, é similar, tanto para fluconazol 

quanto para voriconazol e anfotericina B, à de isolados clínicos. A resistência pode remontar a 

mecanismos de escape de células do hospedeiro animal, ativos químicos presentes em 

microbiota das aves e competição microbiana pelos substratos presentes nas excretas, que 

induzem ao aperfeiçoamento das células fúngicas em expulsão de fármacos, aumento 

metabólico de mitocôndrias e aceleração do metabolismo e autólise para "limpeza" 

citoplasmática. Diferenças na suscetibilidade a antifúngicos podem ocorrer dentro de cepas da 

mesma espécie e mesmo entre genótipos, em particular, quanto ao voriconazol 

(RODRIGUEZ-TUDELA et al., 2007; GUO et al., 2010; ARABATZIS et al., 2014). A 

grande variabilidade molecular descrita no gênero Trichosporon poderia explicar tal extensa 

gama de perfis de suscetibilidade a antifúngicos. A abordagem espécie-perfil poderia somar 

conhecimentos para diminuir a lacuna de dados padronizados sobre esses importantes 

patógenos fúngicos e, desse modo, desvendar partes da epidemiologia das infecções causadas 

por Trichosporon spp. Assim, deverão seguir-se estudos com os isolados deste estudo, de 

modo que possam ser classificadas todas as espécies e fenótipos de resistência dispersos por 

aves silvestres. 

Referente ao fluconazol, 50% dos isolados de Rhodotorula spp. apresentaram 

resistência (MIC >64). No geral, os estudos demonstram que o fluconazol não apresenta 

atividade antifúngica nas espécies de Rhodotorula. Os dados de sustetibilidade antifúngica de 

espécies de Rhodotorula são limitados. ZAAS et al. (2003) avaliaram a suscetibilidade de 10 

isolados clínicos (corrente sanguínea) de Rhodotorula spp., sendo 80% (8/10) R. 

mucilaginosa e 20% (2/10) R. glutinis. Ambas as espécies apresentaram maior suscetibilidade 

in vitro à anfotericina B (MIC90, 0,25 mg/L – 1 mg/L e 0,5 mg/L – 1 mg/L, respectivamente) 

e foram resistentes a fluconazol (MIC50, 32 mg/L e >64 mg/L, respectivamente). Um estudo 

realizado na Espanha, com 29 isolados clínicos de Rhodotorula ssp., sendo 86,2% (25/29) R. 

mucilaginosa e 13,8% (4/29) R. glutinis, apresentou resultados semelhantes. O fluconazol 

exibiu atividade limitada in vitro (MIC50 > 4 mg/L e MIC90 > 64 mg/L) e 72,4% (21/29) 

apresentaram MIC > 1 para voriconazol, demonstrando pouca atividade antifúngica 
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(GOMEZ-LOPEZ et al., 2005). DIEKEMA et al. (2005) avaliaram 64 isolados clínicos de 

Rhodotorula spp., sendo 29 R. glutinis, 24 R. mucilaginosa, 5 R. minuta e 6 Rhodotorula spp. 

Todas as cepas de Rhodotorula apresentaram resistência in vitro ao fluconazol (MIC 50, ≥64 

mg/L) e anfotericina B apresentou boa atividade in vitro (MIC 50, 1 mg/L). NUNES et al. 

(2013) avaliaram a suscetibilidade in vitro de 50 isolados clínicos (44 R. mucilaginosa, 2 R. 

glutinis, 2 R. minuta e 2 R. dairenensis), sendo 39 de hemocultura. Todos os isolados clínicos 

apresentaram resistência ao fluconazol (MIC50, ≥64 mg/L).  

Quanto à suscetibilidade do gênero Pichia, os 6 isolados presentes nas excretas de 

aves apresentaram resultados (resistência de 33,3% ao fluconazol, 50% ao voriconazol e 20% 

à anfotericina B) divergente dos apresentados no único estudo disponível. Em 52 isolados de 

sangue de Pichia anomala, foi demonstrado que 100% dos isolados apresentaram 

suscetibilidade a voriconazol e anfotericina B (MIC ≤ 0,12mg/L e 0,25mg/L-0,5mg/L, 

respectivamente) e apenas 7% apresentaram MIC ≥8mg/L para fluconazol (DA MATTA et al, 

2007).  

Um dos pontos importantes do estudo das leveduras de excretas de aves foi a 

correspondência entre os níveis de suscetibilidade aos fármacos, em particular, entre 

fluconazol e voriconazol dos isolados. Os dados mostraram que, quando MICs de fluconazol 

atingem valores altos (> 8 mg/L), ocorre um perfil de resistência cruzada ao voriconazol no 

mesmo isolado de Trichosporon spp. (Tabela 11). Esse achado foi relatado em uma 

publicação com cepas clínicas de Trichosporon spp. e os autores relataram resistência 

cruzada, não apenas entre fluconazol e voriconazol, mas a outros novos azois: posaconazol e 

ravuconazol (RIBEIRO et al., 2008; TAJ-ALDEEN et al., 2009; RASTOGI et al., 2016). A 

ocorrência de resistência cruzada e a baixa suscetibilidade ao fluconazol entre isolados 

aviários de Trichosporon spp. é motivo de preocupação, desde que esses animais podem 

dispersar tais patógenos, esse gênero tende a ser mais frequente em formas clínicas de 

micoses e, ainda, pelo fato de ser o fluconazol o fármaco antifúngico mais comumente 

utilizado no Brasil para tratamento de micoses invasivas e mucocutâneas. Neste estudo, 

depois de C. lusitaniae, a maioria de isolados com resistência cruzada pertenceu ao gênero 

Trichosporon.  

Além disso, registrou-se a existência de isolados multirresistentes, ou seja, resistentes 

a distintas classes de fármacos, como visto para fluconazol e/ou voriconazol e anfotericina B 

em Trichosporon spp. obtidos das excretas (Ver tabela 11). Certos isolados desse gênero, 

como T. dermatis podem ser multirresistentes (OLIVEIRA DOS SANTOS et al., 2016). A 
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alta resistência cruzada (40%) observada nos isolados de Rhodotorula spp. confirmou dados 

de isolados aviários, anteriormente, publicados (LORD et al., 2010). Os processos de 

adaptação a nichos ecológicos distintos podem levar a alterações genéticas em leveduras que 

modulam, entre outros, mecanismos de resistência (SMUKOWSKI HEIL et al., 2017). 

Ressalta-se, portanto, a importância de descrever e caracterizar essa ocorrência em isolados 

ambientais. Esse fenômeno pode trazer sérias consequências, desde que uma infecção 

refratária ao tratamento com fluconazol poderá ser também ao novo triazólico, voriconazol e 

provavelmente aos outros já patenteados no exterior. Nessa situação, o uso do polieno tóxico, 

anfotericina B torna-se uma alternativa para remissão da doença fúngica.  

 

 

6.8 Limitações do estudo 

Estudos ambientais têm algumas limitações de ordem técnica, desde que dependem de 

condições climáticas favoráveis à coleta de amostras, bem como dependem de profissionais 

autorizados a acesso a determinados locais e manejo das aves. Na Laje de Santos, não foi 

possível realizar coleta na primavera e no verão devido à falta de transporte autorizado para o 

local. No Canto do Forte, a coleta de inverno não foi realizada pois não haviam aves no local 

de coleta no dia destinado para tal. As aves presentes nesse local são de hábitos migratórios e 

sua migração ocorre entre as estações de outono e inverno, sendo assim, não foi possível 

relacionar as 4 estações entre os diferentes locais.  

Os resultados de identificação dos isolados por método de MALDI-TOF ficaram 

aquém do esperado, como já discutido. Como não foi possível identificar todos os isolados 

pela técnica de MALDI-TOF, não foi possível conhecer a magnitude da frequência de 

espécies. 

Não foi possível, por falta de verba, realizar os testes moleculares para classificação 

das espécies de Cryptococcus, de modo a certificar a ocorrência dos principais agentes, C. 

neoformans e C. gattii, bem como tipos moleculares e conjugantes, na população das aves 

estudadas. 

Devido a diferentes equipes realizando a coleta de excretas e isolamento das 

leveduras, e diferentes grupos de aves encontrados nos locais de coleta, a falta de 

padronização nessas técnicas (por falta de verba) pode ter influenciado no isolamento de 

leveduras nas excretas coletadas em Rio Claro. 
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6.9 Implicações para a saúde pública 

O presente estudo é de grande importância para prática em saúde pública, pois os 

resultados encontrados demonstram que as aves podem transportar leveduras potencialmente 

patogênicas, indicando possibilidade de disseminação e intercâmbio de agentes etiológicos, 

favorecendo a exposição de populações ainda não expostas a determinados patógenos. Além 

disso algumas leveduras apresentaram perfil de suscetibilidade reduzido, o que indica que 

essas aves podem ser eventuais reservatórios de espécies, o que representaria um desafio para 

o tratamento dos pacientes. 

Deve-se comentar que, se de um lado, não é quantificada a contribuição das leveduras 

de origem ambiental nas infecções, de outro, sabe-se que o papel de fontes abióticas na 

transmissão de leveduroses, mucocutâneas e invasivas, é indiscutível. Mesmo as formas 

endógenas de leveduroses são oriundas da translocação intestinal (ALEXANDER et al., 1990) 

de isolados de microbiota formada, inicialmente, pela contaminação na passagem do canal 

vaginal durante o parto (MACKOWIAK, 1982) e, posteriormente, pela ingestão de água e 

outros alimentos contaminados no meio ambiente (RODRIGUES et al., 2014). Na natureza, a 

microbiota aviária, pode se estabelecer como comunidade microbiana autóctone. O solo 

constitui um substrato fértil para a manutenção e reprodução da microbiota. A dispersão, a 

partir de areia, de leveduras com potencial de patogenicidade pode ser por meio das ondas do 

mar, cursos d’água, vento, ar, lençóis subterrâneos e animais. Alguns estudos sugeriram que 

existe um vínculo claro entre qualidade da areia e impacto na saúde pública (SABINO et al., 

2014).  

Esses resultados podem ajudar a direcionar novas pesquisas, como estudos de 

intervenção em vigilância e controle desses agentes, utilizando como modelo, por exemplo, as 

aves Larus dominicanus e Thalasseus maximus para maior conhecimento da transferência de 

leveduras de microbiota aviária, não somente para areia, mas para solos diversos, 

frequentados por aves silvestres e risco de exposição humana a esses microorganismos com 

potencial patogênico, em particular, para indivíduos com sistema imune deficiente. Micoses 

cutâneas, auditivas e oculares, em especial, em população pediátrica imunocompetente, 

podem ter relação direta com o contato intenso com areia de praia (ROMÃO et al., 2015; 

SEGAL e FRENKEL, 2015). A persistência e replicação de populações de fungos 

patogênicos, entre outros, tem consequências para o manejo estratégico de praias e costas, 

além de padrões regulatórios de segurança de banhistas. Na atualidade, não existem padrões 

para monitoramento da qualidade de praias, quanto à amostragem, sistema analítico e controle 
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e pesquisas contribuem para essa definição (SOLO-GABRIELE et al., 2016). Pesquisas sobre 

os fatores de influência na carga fúngica, em areia e solos públicos, trazem novas informações 

para melhor manejo da qualidade sanitária dessas áreas (SABINO et al., 2014). Alguns 

fungos, como Candida albicans, poderiam ser preditores de contaminação fecal e, portanto, 

utilizados como marcadores (SHAH et al., 2011). Desde que, a visitação pública a praias e 

bosques é de crescente interesse turístico, o grande número de pessoas frequentes nesses 

locais, mesmo que o risco relativo de aquisição de doença possa ser baixo, ele pode ter fortes 

implicações para a saúde pública. Agentes patogênicos apresentando perfil de suscetibilidade 

com fenótipos de resistência a antifúngicos podem desencadear processo infeccioso refratário 

a tratamento com fármacos tradicionais. Já é tempo dos microbiologistas colaborarem com 

profissionais de saúde pública na definição dos processos evolutivos de resistência antifúngica 

em ambientes naturais e seus vetores. Esta é uma oportunidade sem precedentes de parceria 

entre a academia e a prática em saúde. 

Por fim, as associações apresentadas entre local, estação do ano e espécie de ave com 

os gêneros identificados ajudariam a entender a epidemiologia desses patógenos e os fatores 

que determinam sua distribuição e permanência no ambiente.  
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7. CONCLUSÕES 

 

1. Os seguintes gêneros, de relevância médica foram encontrados em excretas de aves 

silvestres, com possibilidade de dispersão e exposição a população: Candida, 

Rhodotorula, Cryptococcus, Trichosporon e Pichia. Muitas espécies, verificadas em 

alta frequência, têm forte potencial de causar infecção invasiva, como: C. parapsilosis, 

C. tropicalis, Yarrowia lipolytica, Clavispora lusitaniae, C. krusei, C. orthopsilosis, 

C. glabrata, C. laurenti, C. albicans, C. metapsilosis, C. nivariensis e Meyerozyma 

guilliermondii;  

2. As principais espécies de aves estudadas incluíram 3 de hábitos migratórios 

(Thalasseus maximus, Thalasseus acuflavidus e Sterna hirundinacea), o que permite 

inferir dispersão interamericana de leveduras patogênicas e outras mais restritas ao 

território nacional, sugerindo menor probabilidade de disseminação aérea desses 

patógenos (Sula leucogaster, Thalasseus acuflavidus, Turdus leucomelas, Larus 

dominicanus, Tangara sayaca, Turdus amaurochalinus e Pitangus sulphuratus); A 

maior parte das aves amostradas apresentaram uma ou mais espécies de leveduras. 

3. Resistência à anfotericina B foi encontrada em diversas espécies de Candida e em 

isolados de Trichosporon, Rhodotorula e Cryptococcus, indicando que as aves têm 

papel relevante na transmissão ambiental desse importante fenômeno, cujo mecanismo 

e extensão precisam ser melhor investigados, desde que, é de ocorrência rara entre 

isolados clínicos. A resistência ao fluconazol e voriconazol ocorre em excretas de 

isolados aviários que podem ser fontes de contaminação ambiental de locais de 

recreação, tornando-se um problema de saúde pública; A resistência cruzada entre 

fármacos azólicos foi comprovada existir em isolados aviários e a possibilidade de 

disseminação ambiental e contaminação humana deve ser motivo de preocupação e 

alerta para monitoramento de isolados, com essas características, em praias e solos 

utilizados pela população; Diversas espécies resistentes a antifúngicos foram descritas, 

pela primeira vez, em excretas de aves silvestres, conferindo a este estudo o valor de 

contribuir para o conhecimento da epidemiologia das infecções fúngicas por 

leveduras; Foi documentada uma forte correlação entre a susceptibilidade, 

principalmente entre os azois (fluconazol e voriconazol), no entanto, a correlação 

mesmo sendo menor também foi significativa entre esses fármacos e a anfotericina.  
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4. Candida spp. foi mais prevalente no Canto do Forte e na Laje de Santos; Cryptococcus 

spp. foi mais prevalente no verão, inverno e na espécie de ave Sula leucogaster; 

Rhodotorula spp. foi mais prevalente na Laje de Santos e espécie de ave Larus 

dominicanus e Trichosporon spp. foram mais prevalentes na espécie de ave Sula 

leucogaster e no outono. 
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excretas e identificação das espécies, pela equipe de alunos coordenada pelo Professor Dr. 

Marco Aurélio Pizo Ferreira. 
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coordenadora do projeto, Juliana Yuri Saviolli, auxiliou na coleta de excretas e identificação 

das espécies presentes no momento da coleta,  

5) Carlos Leopoldo Francini, instrutor de mergulho e fotógrafo profissional, que 

auxiliou no embarque e desembarque na Laje de Santos, captura das aves com puçá e fez as 

fotos e/ou filmagens das coletas. 

6) José Edmilson de Araújo Mello Junior, Gestor do PELMS, que transportou a equipe 

no barco de fiscalização do Instituto Florestal. 

7) Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMT-USP), onde os 

isolados de leveduras foram identificados pela técnica de MALDI-TOF. 
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APÊNDICE 1 – Total de isolados de leveduras, segundo o local, ano de coleta, estação do ano 

e espécie de ave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espécie MALDI-TOF Score FCZ VCZ AmB Nome científico Nome popular Idade Nº anilha
1 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 1 D1 lilás / lisa / brilhante Pichia  spp. Pichia cactophila 1312 64 2 2 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
2 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 1 D1 PL2 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. inconspicua 1225 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

3 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 1 D2 roxa / lisa / brilhante Candida  spp. Meyerozima guiliermondii 4 2 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

4 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 1 D5 rosa / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. C. parapsilosis 1439 1 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

5 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 1 D6
lilás com borda roxa / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. rugosa 1198 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

6 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 1 D11 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. minuta Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
7 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 1 D12 roxa / lisa / brilhante Candida  spp. Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
8 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 1 N1 rosê / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. Lodderomyces elongisporus 1825 0,5 0,015 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
9 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 1 N7 rosa claro / lisa / brilhante Pichia spp. Pichia fermentans 1254 4 8 0,12 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

10 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 2 D1 marrom marrom / lisa / brilhante Candida  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -
11 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 2 D1 roxa roxa / lisa / brilhante Pichia  spp. Pichia occidentalis 1558 Larus dominicanus gaivotão adulto -
12 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 2 D2 lilás / lisa / /brilhante Candida  spp. 0,5 0,06 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

13 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 2 D3
azul com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. tropicalis Larus dominicanus gaivotão adulto -

14 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 2 D3 verde verde / lisa / brilhante Candida  spp. 0,5 0,5 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -
15 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 2 D4 roxa / lisa / brilhante Candida  spp. C. glabrata Clavispora lusitaniae 1397 32 1 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -

16 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 2 N3
azul petróleo com halo roxo / lisa 

/ brilhante
Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 1926 0,5 0,06 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

17 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 2 N4 rosa claro / lisa / brilhante Candida spp. C. glabrata Larus dominicanus gaivotão adulto -

18 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 3 D1 lilás com halo / lisa / brilhante Candida spp. Saccharomyces cerevisiae 1956 16 0,015 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

19 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 3 D2
rosa claro com borda branca / 

lisa / brilhante
Candida  spp. C. metapsilosis C. metapsilosis 1982 2 0,015 0,06 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

20 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 3 D2 PL2
cinza com fundo roxo / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. tropicalis C. gattii 1306 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

21 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 3 D3 PL2 rosa / lisa / seca Pichia  spp. Pichia fermentans 1350 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
22 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 3 D4 escura rosa escuro / lisa / brilhante Candida  spp. Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
23 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 3 D5 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. rugosa 16 0,12 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

24 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 3 D6
azul com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 1997 2 0,12 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

25 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 3 D7 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

26 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 3 D8 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2058 0,5 0,015 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
27 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 3 N5 rosa / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. C. parapsilosis 1407 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
28 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 3 N7 rosa claro / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. 8 0,06 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
29 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 4 D4 PL2 marrom / lisa / brilhante Candida  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -
30 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 4 D6 PL2 rosa claro / lisa / brilhante Candida spp. C. minuta Larus dominicanus gaivotão adulto -
31 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 4 N1 branca / lisa / brilhante Cryptococcus spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -
32 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 4 N2 rosa / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis Larus dominicanus gaivotão adulto -
33 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 5 N1 marrom / lisa / brilhante Candida  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

34 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 6 D2 rosa claro / lisa / pouco brilhante Candida  spp. C. orthopsilosis C. orthopsilosis 2051 0,5 0,015 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

35 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 6 D3
rosa ultra claro / lisa / pouco 

brilhante
Candida  spp. Yarrowia lipolytica Yarrowia lipolytica 1323 2 0,06 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

36 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 6 D4 roxa / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. C. parapsilosis 1444 2 0,03 0,03 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

37 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 6 D8 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

38 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 6 D10
azul anil com borda branca / lisa 

/ brilhante
Candida spp. C. palmioleophila 1797 64 0,5 1 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

39 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 6 D12 creme / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 1636 2 0,03 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

40 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 6 N4 azul petróleo / lisa / brilhante Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 1293 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

41 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 7 D2 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

42 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 7 D9 azul petróleo / lisa / brilhante Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 1712 0,12 0,015 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

43 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 7 D10 verde / lisa / brilhante Candida  spp. C. albicans 0,25 0,015 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

44 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 7 D14
azul com borda branca / lisa / 

brilhante
Cryptococcus  spp. 0,25 0,03 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

45 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 8 N2
azul claro com halo roxo / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 1866 0,25 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

46 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 8 N3 roxa / lisa / brilhante Candida  spp. C. glabrata 0,5 0,06 0,03 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

47 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 9 D1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

48 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 9 D3 rosa / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. 4 0,12 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -
FCZ - fluconazol; VCZ - voriconazol; AmB - anfotericina B; Negativo - sem crescimento de leveduras

Gênero Espécie
MALDI-TOF FÁRMACOS AVE

Apêndice 1. Total de isolados de leveduras isoladas, segundo o local, ano de coleta, estação do ano e espécie de ave.

ID Local Ano Data Estação Tipo excreta Nº amostra Nº isolado Chromagar
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Espécie MALDI-TOF Score FCZ VCZ AmB Nome científico Nome popular Idade Nº anilha
49 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 9 N1 lilás / lisa / /brilhante Candida  spp. C. parapsilosis 8 0,12 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

50 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 10 D3 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

51 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 10 N1 lilás / lisa / /brilhante Candida  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -
52 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 10 N2 branca / lisa / brilhante Candida spp. C. parapsilosis Larus dominicanus gaivotão adulto -

53 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 11 D1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

54 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 11 D2 rosa / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis 1275 0,5 0,015 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

55 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 11 N3 verde petróleo / lisa / brilhante Candida  spp. 2 0,06 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

56 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 12 D1 rosê / lisa / brilhante Candida  spp. C. nivariensis C. nivariensis 1835 16 0,25 2 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

57 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 12 D2 azul petróleo / lisa / brilhante Candida  spp. C. tropicalis C. duobushaemulonii 1600 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

58 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 12 D3
azul com halo roxo / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 1708 0,25 0,015 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

59 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 12 D4 rosa ultra claro / lisa / brilhante Candida  spp. Clavispora lusitaniae Clavispora lusitaniae 1733 1 0,015 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

60 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 12 D5 2 lilás / lisa /brilhante Rhodotorula spp. C. neoformans 1248 64 0,12 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

61 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 12 D5 rosa estrela rosa / centro liso / borda rugosa Candida  spp. C. utilis Yarrowia lipolytica 1279 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

62 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 12 D6 rosa / lisa / seca Candida  spp. C. krusei C. krusei 2103 64 0,25 1 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
63 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 12 D7 rosa escuro /lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis Pichia occidentalis 1328 0,5 0,03 1 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
64 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 12 D8 rosê / lisa / brilhante Candida  spp. 1 0,03 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
65 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 12 D9 roxa / lisa / brilhante Candida  spp. C. glabrata C. glabrata 1402 8 0,5 0,19 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
66 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 12 D10 crespa rosa / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2191 0,5 0,015 0,12 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
67 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 12 D11 lilás / lisa / brilhante Candida  spp. Meyerozyma guilliermondii 1641 4 0,06 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

68 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 12 D12 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. 64 0,12 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

69 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 13 D1 lilás / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis 2 0,12 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

70 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 13 N2 azul azul petróleo / lisa / brilhante Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 2130 0,5 0,015 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

71 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 13 N2 roxa lilás / lisa / brilhante Candida  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -
72 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 13 N3 rosê / lisa / brilhante Candida spp. C. utilis 2 0,06 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

73 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 14 D1 azul petróleo / lisa / brilhante Candida spp. C. tropicalis C. duobushaemulonii 1603 0,25 0,03 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

74 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 14 D3 rosa rosa / lisa / brilhante Candida  spp. C. carpophila 1439 2 0,03 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -

75 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 14 D3 verde verde petróleo / lisa / brilhante Candida spp. C. tropicalis C. tropicalis 1704 0,25 0,06 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

76 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 15 N2 rosê / lisa / brilhante Candida  spp. 0,5 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
77 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 15 N3 rosê lilás / lisa / brilhante Candida  spp. C. glabrata 0,5 0,06 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
78 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 15 N5 lilás / lisa / brilhante Candida  spp. C. minuta 0,5 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

79 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 16 D1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

80 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 16 D2 rosa claro / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. C. laurentii Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

81 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 16 D2 azul 
azul escuro com borda branca / 

lisa / brilhante
Candida  spp. 16 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

82 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 16 D2 azul/crespa azul / crespa / rugosa Trichosporon spp. 16 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

83 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 16 D3 roxa / lisa / pouco brilhante Candida  spp. C. parapsilosis 4 0,12 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
84 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 16 D4 rosa rosa / lisa / brilhante Candida  spp. Clavispora lusitaniae Clavispora lusitaniae 1746 1 0,015 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
85 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 16 N3 cremosa rosa / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2230 2 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

86 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 16 N5 1 azul petróleo / lisa / brilhante Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 2032 0,5 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

87 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 17 D2 lilás / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. 1 0,25 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

88 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 17 N1
rosa com borda branca / lisa / 

brilhante
Não identificado C. parapsilosis 1442 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

89 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 17 N2 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

90 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 17 N7 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. Yarrowia lipolytica 8 2 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
91 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 18 D3 branca / rugosa / seca Trichosporon spp. 2 0,12 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

92 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 18 D4 lilás com fundo roxo / lisa /seca Não identificado 1 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

93 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 18 D6 rosa / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2191 1 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
94 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 18 N2 1 rosa claro / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. C. laurentii C. parapsilosis 1624 32 1 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

95 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 18 N2 2 azul esverdeado / lisa / brilhante Candida  spp. C. tropicalis Lodderomyces elongisporus 1895 0,12 0,015 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

96 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 18 N3 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

FCZ - fluconazol; VCZ - voriconazol; AmB - anfotericina B; Negativo - sem crescimento de leveduras
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97 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 18 N4 2 rosa / lisa / seca Candida  spp. C. krusei C. krusei 2318 8 0,03 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
98 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 19 D3 caramelo / lisa / brillante Candida  spp. Clavispora lusitaniae Clavispora lusitaniae 1626 1 0,015 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

99 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 19 D8 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

100 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 19 D10 rosa escura / lisa / seca Candida  spp. C. krusei Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
101 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 19 N1 rosa / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis 1639 64 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

102 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 19 N2 azul petróleo / lisa / brilhante Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 1643 0,025 0,015 0,06 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

103 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 19 N3 lilás / lisa / brilhante Cryptococcus spp. 4 0,12 0,26 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

104 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 19 N4 1 cremosa
rosa escuro com borda branca / 

lisa / brilhante
Candida  spp. 2 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

105 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 19 N4 2 rosa ultra claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. orthopsilosis C. orthopsilosis 1996 0,5 0,015 0,06 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

106 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 19 N5 crespa rosa / rugosa /seca Candida  spp. Yarrowia lipolytica Yarrowia lipolytica 2000 4 0,03 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

107 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 19 N6
rosa com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 1527 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

108 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 19 N7 azul azul petróleo / lisa / brilhante Candida  spp. 2 0,03 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

109 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 20 D1 rosa claro / lisa / brilhante Trichosporon spp. 4 0,06 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

110 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 20 D2 1
rosa com borda branca / lisa / 

pouco brilhante 
Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2181 0,12 0,015 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

111 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 20 D2 2
rosa claro / pouco crespa / 

brilhante
Candida  spp. 1 0,015 2 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

112 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 20 D2 3 caramelo / lisa / pouco brilhante Candida  spp. 1 0,06 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

113 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 20 D3
azul claro esverdeado com borda 

mais clara / lisa / brilhante
Candida  spp. Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

114 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 20 D3 1
azul claro acinzentado / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2094 0,12 0,03 0,06 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

115 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 20 D4 verde abacate / lisa / brilhante Cryptococcus spp. 0,5 0,015 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

116 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 20 N2 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

117 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 20 N5
azul com halo roxo / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 2158 0,25 0,03 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

118 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 21 D4 lilás / lisa / brilhante Pichia spp. Pichia fermentans 1639 8 0,5 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -

119 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 21 N4 azul esverdeado / lisa / brilhante Candida spp. C. tropicalis Clavispora lusitaniae 1538 0,25 0,03 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -

120 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 21 N7 branca branca / lisa / brilhante Pichia  spp. Pichia fermentans 1595 Larus dominicanus gaivotão adulto -

121 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 22 D2 2
azul com halo roxo / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 2018 0,25 0,03 2 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

122 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 22 D3 roxa roxa / lisa / brilhante Candida  spp. 0,5 0,015 2 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
123 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 22 D3 rosê / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis 1432 1 0,06 0,12 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

124 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 22 D4 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. 0,5 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

125 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 22 D5 roxa / lisa / brilhante Não identificado 1 0,03 1 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
126 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 22 N1 roxa / lisa / brilhante Não identificado 2 0,06 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

127 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 22 N2
rosa escuro com borda branca / 

lisa / brilhante
Candida  spp. C. orthopsilosis C. orthopsilosis 1750 1 0,03 0,12 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

128 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 22 N5 rosa rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. Clavispora lusitaniae Clavispora lusitaniae 1813 0,25 0,015 0,12 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

129 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 23 D1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

130 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 23 D3 branca / lisa / brilhante Candida  spp. 0,25 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -
131 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 23 D8 roxa rosê / lisa / brilhante Cryptococcus spp. 1 0,03 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

132 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 23 D11 azul petróleo / lisa / brilhante Candida spp. C. tropicalis C. tropicalis 1619 Larus dominicanus gaivotão adulto -

133 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 23 N1 rosa claro / lisa / brilhante Cryptococcus spp. C. neoformans 1727 Larus dominicanus gaivotão adulto -

134 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 23 N3
azul esverdeado claríssimo / lisa 

/ brilhante
Candida spp. 0,25 0,03 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -

135 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 23 N8 marrom marrom / lisa / brilhante Pichia spp. Pichia occidentalis 1518 Larus dominicanus gaivotão adulto -
136 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 23 N8 roxa roxa / lisa / brilhante Candida spp. Clavispora lusitaniae Clavispora lusitaniae 1687 0,5 0,015 Larus dominicanus gaivotão adulto -
137 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 24 D1 branca / lisa / brilhante Candida  spp. 0,5 0,015 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
138 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 24 D1 crespa rosa claro / rugosa / seca Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2114 0,5 0,06 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

139 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 24 D2 1 azul everdeado / lisa / brilhante Candida  spp. Lodderomyces elongisporus Lodderomyces elongisporus 1927 0,12 0,015 0,06 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

140 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 24 D2 2 rosa / lisa / brilhante Candida  spp. C. zeylanoides 1399 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
FCZ - fluconazol; VCZ - voriconazol; AmB - anfotericina B; Negativo - sem crescimento de leveduras
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141 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 24 D3 rosa claro / lisa / pouco brilhante Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 1820 0,25 0,25 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

142 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 24 D3 azul azul / crespa / rugosa Trichosporon spp. Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

143 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 24 D4 branca / lisa / brilhante Candida  spp. 4 0,12 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
144 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 24 N1 azul claro / lisa / brilhante Candida  spp. Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

145 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 25 N1 verde abacate / lisa / brilhante Candida  spp. C. albicans C. albicans 2240 0,5 0,015 0,12 Larus dominicanus gaivotão adulto -

146 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 25 N5
azul anil com borda branca / lisa 

/ brilhante
Candida  spp. Lodderomyces elongisporus Lodderomyces elongisporus 1380 Larus dominicanus gaivotão adulto -

147 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 26 D1 roxa roxa / lisa / brilhante Candida spp. C. parapsilosis C. duobushaemulonii 1645 Larus dominicanus gaivotão adulto -
148 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 26 D3 azul claro / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. C. laurentii 4 0,015 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

149 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 26 N3 azul esverdeado / lisa / brilhante Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 1621 0,5 0,06 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

150 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 27 D1 azul esverdeado / lisa / brilhante Candida spp. C. tropicalis C. tropicalis 1686 0,25 0,03 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -

151 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 27 N1 crespa rosa claro / rugosa / seca Candida spp. Yarrowia lipolytica 1372 Larus dominicanus gaivotão adulto -
152 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 27 N3 rosa / lisa / brilhante Candida  spp. C. glabrata C. glabrata 1925 4 0,12 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -
153 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 27 N4 branca / rugosa / seca Trichosporon  spp. 64 0,5 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -
154 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 27 N5 cremosa rosê / lisa / seca Candida  spp. C. krusei 64 8 8 Larus dominicanus gaivotão adulto -
155 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 27 N6 branca branca / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. 1 0,12 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -
156 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 27 N7 lilás / lisa / brilhante Candida  spp. 2 0,06 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -
157 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 28 D1 lisa / brilhante Cryptococcus  spp. C. laurentii 0,12 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
158 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 28 N1 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

159 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 28 N2 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

160 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 29 D2 marrom marrom / lisa / brilhante Pichia spp. Pichia occidentalis 1566 4 0,12 0,12 Larus dominicanus gaivotão adulto -
161 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 29 D4 azul / lisa / brilhante Candida  spp. Clavispora lusitaniae Clavispora lusitaniae 1324 8 0,12 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

162 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 29 D6
azul com halo roxo / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 1872 0,5 0,03 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

163 Canto do Forte 2015 01/03/2016 Verão excreta 29 N1 branca / lisa / brilhante Candida  spp. 64 0,5 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -

164 Canto do Forte 2016 18/06/2016 Outono excreta 30 N1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

165 Canto do Forte 2016 18/06/2016 Outono excreta 31 x Negativo Larus dominicanus gaivotão adulto -
166 Canto do Forte 2016 18/06/2016 Outono excreta 32 x Negativo Larus dominicanus gaivotão adulto -
167 Canto do Forte 2016 18/06/2016 Outono excreta 33 D5 verde / lisa / brilhante Candida  spp. C. albicans C. albicans 2331 0,12 0,015 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -
168 Canto do Forte 2016 18/06/2016 Outono excreta 33 N2 roxa / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

169 Canto do Forte 2016 18/06/2016 Outono excreta 34 N1
rosa com borda branca / lisa / 

pouco brilhante
Candida  spp. C. metapsilosis C. metapsilosis 1775 0,12 0,03 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

170 Canto do Forte 2016 18/06/2016 Outono excreta 35 D12 roxa / lisa / brilhante Não identificado Larus dominicanus gaivotão adulto -
171 Canto do Forte 2016 18/06/2016 Outono excreta 35 D14 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

172 Canto do Forte 2016 18/06/2016 Outono excreta 35 D16 cremosa laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

173 Canto do Forte 2016 18/06/2016 Outono excreta 35 D16 crespa laranja / crespa Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

174 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 36 x Negativo Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
175 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 37 x Negativo Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
176 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 38 x Negativo Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
177 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 39 x Negativo Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
178 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 40 x Negativo Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
179 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 41 x Negativo Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
180 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 42 x Negativo Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

181 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 43 D1
marrom com borda verde 

azulado / rugosa / brilhante
Candida  spp. C. neoformans 1559 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

182 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 43 D2 roxa / lisa / brilhante Candida  spp. 2 0,06 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

183 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 43 D3
azul com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. tropicalis C. neoformans 1549 0,5 0,015 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

184 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 43 D4
rosa com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. parapsilosis C. neoformans 1392 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

185 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 43 D7 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Rhodotorula mucilaginosa 1114 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

186 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 44 D1 branco / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2159 4 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

187 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 44 N1
rosa escuro / rosa claro / lisa / 

seca
Candida  spp. C. krusei Issatchenkia orientalis 2059 64 0,5 1 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

188 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 45 x Negativo Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

189 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 46 D1 azul petróleo / lisa / brilhante Candida  spp. C. tropicalis 0,12 0,015 0,015 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

190 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 46 D2 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. carpophila 1459 4 0,06 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
FCZ - fluconazol; VCZ - voriconazol; AmB - anfotericina B; Negativo - sem crescimento de leveduras

Chromagar Gênero Espécie
MALDI-TOF FÁRMACOS AVE
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191 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 46 D3
rosa claro com borda branca / 

lisa / brilhante
Candida spp. C. metapsilosis C. metapsilosis 2156 1 0,015 0,03 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

192 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 46 D6 lilás / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis C. carpophila 1748 1 0,03 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
193 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 47 x Negativo Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

194 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 48 D1 rosa ultra claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. orthopsilosis C. orthopsilosis 1955 0,25 0,015 0,015 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

195 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 48 D2 rosa / lisa / brilhante Candida  spp. Meyerozyma guilliermondii Meyerozyma guilliermondii 2040 4 0,06 0,25 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

196 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 48 D3
azul esverdeado com halo roxo / 

lisa / brilhante
Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 2218 0,5 0,03 0,5 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -

197 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 48 D4 branca / lisa / brilhante Candida  spp. C. glabrata C. duobushaemulonii 1934 Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
198 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 49 x Negativo Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
199 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 50 x Negativo Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
200 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 51 x Negativo Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
201 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 52 x Negativo Thalasseus maximus trinta-réis-real adulto -
202 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 53 D1 lilás / lisa / /brilhante Candida  spp. C. fermentati 1709 16 0,12 0,5 Larus dominicanus gaivotão juvenil -

203 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 53 D2
marrom com borda branca / lisa / 

brilhante
Cryptococcus spp. 0,06 0,03 0,12 Larus dominicanus gaivotão juvenil -

204 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 53 D3
verde com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida  spp. 0,12 0,03 0,12 Larus dominicanus gaivotão juvenil -

205 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 53 D4
azul petróleo com borda branca / 

lisa / brilhante
Candida  spp. C. tropicalis 1606 0,12 Larus dominicanus gaivotão juvenil -

206 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 53 D5 branca / lisa / brilhante Candida  spp. Yarrowia lipolytica 16 0,25 0,25 Larus dominicanus gaivotão juvenil -
207 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 54 D1 rosa claro / lisa / brilhante Cryptococcus spp. 8 0,25 0,06 Larus dominicanus gaivotão juvenil -
208 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 54 D2 pink / lisa / seca Candida spp. C. krusei 8 0,12 0,03 Larus dominicanus gaivotão juvenil -

209 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 54 D3
marrom com borda verde 
azulado / lisa / brilhante

Candida  spp. Meyerozyma guilliermondii 1488 4 0,015 0,25 Larus dominicanus gaivotão juvenil -

210 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 54 D4 azul / lisa / brilhante Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 2155 0,25 0,03 0,5 Larus dominicanus gaivotão juvenil -
211 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 54 D5 lilás / lisa / brilhante Candida  spp. Meyerozyma guilliermondii 4 0,03 0,25 Larus dominicanus gaivotão juvenil -
212 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 54 D7 rosa / lisa / seca Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2128 8 0,12 2 Larus dominicanus gaivotão juvenil -
213 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 54 D8 branca / lisa / brilhante Candida  spp. C. nivariensis C. nivariensis 2384 16 0,25 0,25 Larus dominicanus gaivotão juvenil -

214 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 55 D3
roxa com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida spp. C. zeylanoides C. zeylanoides 2083 2 0,03 0,06 Larus dominicanus gaivotão juvenil -

215 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 56 D1 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2170 0,5 0,25 0,12 Larus dominicanus gaivotão juvenil -

216 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 56 D2 rosa ultra claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. rugopelliculosa 1523 16 2 0,5 Larus dominicanus gaivotão juvenil -

217 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 56 N1 verde petróleo / lisa / brilhante Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 2193 0,5 0,03 0,5 Larus dominicanus gaivotão juvenil -

218 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 57 D1
rosa com borda branca / lisa / 

seca
Candida  spp. C. parapsilosis 0,25 0,06 0,5 Larus dominicanus gaivotão juvenil -

219 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 57 D3
bordô com borda branca 

acinzentado / lisa / brilhante
Cryptococcus spp. C. neoformans 1321 4 0,06 0,015 Larus dominicanus gaivotão juvenil -

220 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 57 D4 branca / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis Clavispora lusitaniae 1443 Larus dominicanus gaivotão juvenil -

221 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 57 D6
azul com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. tropicalis Larus dominicanus gaivotão juvenil -

222 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 58 x Negativo Larus dominicanus gaivotão adulto -

223 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 59 D2
rosa com borda branca / lisa / 

seca
Candida  spp. C. krusei Larus dominicanus gaivotão adulto -

224 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 59 D3 pink / lisa / seca Candida  spp. 64 4 0,03 Larus dominicanus gaivotão adulto -
225 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 59 D5 roxa / lisa / brilhante Candida  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

226 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 59 D6 marrom claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. neoformans 1539 Larus dominicanus gaivotão adulto -

227 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 59 D7
roxo com borda roxo claro / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. neoformans 1597 Larus dominicanus gaivotão adulto -

228 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 59 D8
azul marinho com borda branca / 

lisa / brilhante
Candida  spp. C. tropicalis 8 0,06 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

229 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 59 D9
rosa claro com borda branca / 

lisa / brilhante
Candida  spp. C. parapsilosis Pichia occidentalis 1466 0,5 0,015 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

230 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 59 D11 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

231 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 60 D5 rosa / lisa / brilhante Candida  spp. C. haemulonii C. haemulonii 1348 2 0,03 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -
232 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 60 N2 branca / lisa / brilhante Candida  spp. C. nivariensis C. nivariensis 2399 8 0,12 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -
233 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 60 N4 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. orthopsilosis C. orthopsilosis 1972 0,5 0,015 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -

FCZ - fluconazol; VCZ - voriconazol; AmB - anfotericina B; Negativo - sem crescimento de leveduras
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234 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 61 D1 verde abacate / lisa / brilhante Candida  spp. C. albicans C. albicans 2276 0,25 0,015 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

235 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 62 D1 verde / lisa / brilhante Candida  spp. C. neoformans 1709 0,5 0,015 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

236 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 62 D5 verde petróleo / lisa / brilhante Candida  spp. C. neoformans 1442 0,25 0,06 2 Larus dominicanus gaivotão adulto -

237 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 62 D6 rosa ultra claro / lisa / brilhante Candida  spp. 0,5 0,015 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

238 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 62 D8 lilás / lisa / /brilhante Candida  spp. 0,5 0,015 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

239 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 62 D9
azul com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 2214 0,25 0,03 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

240 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 62 D10
marrom com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida  spp. Clavispora lusitaniae Clavispora lusitaniae 1810 0,5 0,015 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

241 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 63 D2 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. carpophila 1754 1 0,03 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

242 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 63 D3
cinza com fundo roxo / lisa / 

brilhante
Cryptococcus spp. C. tropicalis 1229 2 0,06 0,12 Larus dominicanus gaivotão adulto -

243 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 63 D8 creme / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2074 0,5 0,015 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -
244 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 64 D1 lilás / lisa / brilhante Candida  spp. 4 0,06 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -
245 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 64 D2 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis 16 0,06 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

246 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 64 D3 verde petróleo / lisa / brilhante Candida  spp. C. tropicalis 0,5 0,03 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

247 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 64 D9 branca / lisa / brilhante Candida  spp. C. nivariensis C. nivariensis 2270 16 0,25 2 Larus dominicanus gaivotão adulto -
248 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 64 D10 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis C. glabrata 1391 2 0,03 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

249 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 65 D2 verde abacate / lisa / brilhante Candida  spp. C. albicans C. albicans 2405 0,25 0,015 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -

250 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 65 D3 lilás / lisa / brilhante Candida  spp. C. fermentati 1584 Larus dominicanus gaivotão adulto -

251 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 65 D4 azul petróleo / lisa / brilhante Candida  spp. C. tropicalis Larus dominicanus gaivotão adulto -

252 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 65 D6 rosa / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2257 0,5 0,015 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

253 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 65 D7
marrom com borda verde 

azulado  / lisa / pouco brilhante
Candida  spp. Meyerozyma guilliermondii Meyerozyma guilliermondii 1320 8 0,03 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

254 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 66 N1
rosa claro com borda branca / 

lisa / brilhante
Candida  spp. C. metapsilosis C. metapsilosis 1761 4 0,06 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

255 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 66 N3 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

256 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 67 D2
azul petróleo com borda branca / 

lisa / brilhante
Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 1659 0,5 0,015 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

257 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 67 D3 verde / lisa / brilhante Candida  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

258 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 67 D5 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

259 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 68 D1 pink / lisa / seca Candida  spp. C. krusei 16 2 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -
260 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 68 D2 roxa / lisa / brilhante Candida  spp. Hanseniaspora opuntiae 1544 1 0,03 0,12 Larus dominicanus gaivotão adulto -
261 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 68 D3 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis 2 0,03 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

262 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 68 D4
rosa escuro com borda branca / 

lisa / brilhante
Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2168 0,5 0,015 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

263 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 68 N1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. 0,5 0,015 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

264 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 69 D1
roxo com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida  spp. Clavispora lusitaniae Clavispora lusitaniae 1538 64 8 8 Larus dominicanus gaivotão adulto -

265 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 69 D2 roxa / lisa / brilhante Candida  spp. Hanseniaspora uvarum 1891 Larus dominicanus gaivotão adulto -

266 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 69 D3
verde com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida  spp. 1 0,015 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

267 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 69 D4
rosa escuro com borda branca / 

lisa / brilhante
Candida  spp. C. orthopsilosis C. orthopsilosis 2076 0,5 0,015 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

268 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 69 D5
azul petróleo com borda branca / 

lisa / brilhante
Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 2227 0,25 0,03 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

269 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 69 D6
marrom com borda verde 
azulado / lisa / brilhante

Candida  spp. Meyerozyma guilliermondii 1488 1 0,12 Larus dominicanus gaivotão adulto -

270 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 69 D7 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

271 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 70 D2 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2247 0,12 0,015 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

272 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 71 D1
rosa claro com borda branca / 

lisa / seca
Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2207 0,5 0,015 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

273 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 71 D2 creme / lisa / seca Candida  spp. Yarrowia lipolytica Yarrowia lipolytica 2263 0,06 0,03 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

274 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 71 D3
rosa escuro com borda branca / 

lisa / brilhante
Candida  spp. C. orthopsilosis C. orthopsilosis 2012 1 0,03 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -

FCZ - fluconazol; VCZ - voriconazol; AmB - anfotericina B; Negativo - sem crescimento de leveduras
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275 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 71 D5 lilás / lisa / brilhante Candida  spp. C. metapsilosis C. metapsilosis 2158 8 0,12 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

276 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 71 D7
roxo com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida  spp. Meyerozyma guilliermondii Meyerozyma guilliermondii 2081 0,25 0,06 0,12 Larus dominicanus gaivotão adulto -

277 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 71 D8 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

278 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 71 D10 branca / lisa / brilhante Candida  spp. C. duobushaemulonii 1910 1 0,06 Larus dominicanus gaivotão adulto -

279 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 72 N1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

280 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 73 D1 branca / lisa / brilhante Candida  spp. C. nivariensis C. nivariensis 2316 16 0,25 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -

281 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 73 D2 pink / rugosa / seca Trichosporon spp. Pichia kluyveri 1352 64 0,12 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

282 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 73 D3 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

283 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 74 N1
roxo com borda roxo claro / lisa / 

brilhante
Candida  spp. Clavispora lusitaniae 1 0,06 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

284 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 74 N2 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

285 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 75 D2 verde petróleo / lisa / brilhante Candida  spp. Meyerozyma guilliermondii 1693 4 0,015 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

286 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 75 D3
azul com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 2142 0,5 0,015 0,5 Larus dominicanus gaivotão adulto -

287 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 75 D4 lilás / lisa / brilhante Candida  spp. 0,5 0,015 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

288 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 75 D6
marrom com borda verde 
azulado / lisa / brilhante

Candida  spp. Meyerozyma guilliermondii 1440 4 0,06 0,25 Larus dominicanus gaivotão adulto -

289 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 75 D7 rosa claro / rugosa / seca Candida  spp. C. parapsilosis C. parapsilosis 2112 1 0,015 1 Larus dominicanus gaivotão adulto -

290 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 75 D8 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Larus dominicanus gaivotão adulto -

291 Canto do Forte 2016 14/12/2016 Primavera excreta 76 x Negativo Larus dominicanus gaivotão adulto -
292 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono swab  da cloaca 1 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04201
293 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 2 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -

294 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 3 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -

295 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 4 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula spp. Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -
296 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 5 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo juvenil -

297 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 6 A laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -

298 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 6 A1 seca / rugosa Trichosporon spp. Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -
299 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 7 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -
300 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 8 A seca / rugosa Trichosporon spp. Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -
301 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono swab  da cloaca 9 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04202

302 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 10 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo juvenil -

303 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 11 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
304 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 12 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
305 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 13 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
306 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 14 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
307 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 15 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
308 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 16 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
309 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 17 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
310 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 18 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
311 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 19 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
312 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono excreta 20 A azul / seca / rugosa Trichosporon spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
313 Laje de Santos 2015 14/04/2015 Outono swab  da cloaca 21 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

314 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 22 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04203

315 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 23 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04204
316 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 24 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04205
317 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 25 A azul / seca /rugosa Trichosporon spp. 8 0,25 1 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04206
318 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 25 B cinza / seca / rugosa Trichosporon spp. 0,5 0,015 1 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04206
319 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 26 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04207
320 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 27 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04208
321 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 28 A lilás / seca / rugosa Trichosporon spp. 8 0,12 1 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
322 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 29 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04209
323 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 30 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04210

324 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 31 A laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo juvenil -

325 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 32 A laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04211

326 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 33 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04212
327 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 34 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04213
328 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 35 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -
329 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 36 A rosa claro / lisa / brilhante Candida spp. Yarrowia lipolytica Yarrowia lipolytica 1712 4 0,06 2 Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -
330 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 36 B azul / lisa / brilhante Candida spp. Clavispora lusitaniae 2 0,03 0,12 Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -

FCZ - fluconazol; VCZ - voriconazol; AmB - anfotericina B; Negativo - sem crescimento de leveduras

continuação Apêndice 1. Total de isolados de leveduras isoladas, segundo o local, ano de coleta, estação do ano e espécie de ave.
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331 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 37 A rosa claro / lisa / brilhante Candida spp. Yarrowia lipolytica Yarrowia lipolytica 1744 4 0,015 2 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04214
332 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 37 D lilás / lisa / brilhante Candida spp. 1 0,03 0,5 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04214
333 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 38 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04215
334 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 39 A azul / seca / rugosa Trichosporon spp. 32 0,12 2 Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -

335 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 39 B2 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -

336 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 39 E rosa claro / lisa / brilhante Candida spp. Yarrowia lipolytica 4 0,015 2 Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -
337 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono swab  da cloaca 40 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego U04217
338 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 41 x Negativo Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -
339 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 42 x Negativo Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -
340 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 43 x Negativo Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -
341 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 44 x Negativo Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -

342 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 45 B1 rosa ultra claro / lisa / brilhante Candida spp. Yarrowia lipolytica 8 0,06 0,5 Sterna hirundinacea trinta-réis-de-bico-vermelho adulto -

343 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 46 x Negativo Sterna hirundinacea trinta-réis-de-bico-vermelho adulto -

344 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 47 x Negativo Sterna hirundinacea trinta-réis-de-bico-vermelho adulto -

345 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 48 x Negativo Sterna hirundinacea trinta-réis-de-bico-vermelho adulto -

346 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 49 A
azul com borda roxa / lisa / 

brilhante
Candida spp. Clavispora lusitaniae 2 0,12 0,5 Sterna hirundinacea trinta-réis-de-bico-vermelho adulto -

347 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 49 B azul / seca / rugosa Trichosporon spp. 8 0,03 Sterna hirundinacea trinta-réis-de-bico-vermelho adulto -

348 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 50 x Negativo Sterna hirundinacea trinta-réis-de-bico-vermelho adulto -

349 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 51 x Negativo Sterna hirundinacea trinta-réis-de-bico-vermelho adulto -

350 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 52 A laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -

351 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 53 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -

352 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 54 A laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo adulto -

353 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 55 x Negativo Sterna hirundinacea trinta-réis-de-bico-vermelho adulto -

354 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 56 A laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -

355 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 57 A laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -

356 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 58 A laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -

357 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 59 x Negativo Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -

358 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 60 A laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -

359 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 61 D azul azul / seca / rugosa Trichosporon spp. Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -

360 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 61 D branca branca / lisa / ultra brilhante Não identificado Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -

361 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 62 x Negativo Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -
362 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 63 x Negativo Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -
363 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 64 x Negativo Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -
364 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 65 x Negativo Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -
365 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 66 x Negativo Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -
366 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 67 x Negativo Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -
367 Laje de Santos 2015 17/06/2015 Outono excreta 68 x Negativo Thalasseus acuflavidus Trinta-réis-de-bando adulto -

368 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 69 D1
nude escuro com fundo roxo / 

lisa / brilhante
Cryptococcus spp. 8 0,12 0,75 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

369 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 69 D3 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. 8 0,06 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

370 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 70 D3
rosa mesclada com azul / borda 

branca / lisa / brilhante
Trichosporon spp. 2 0,06 0,5 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

371 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 70 D4 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

372 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 70 D6 roxa / borda branca / lisa / seca Candida  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

373 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 70 D8
nude escuro com fundo roxo / 

lisa / brilhante
Cryptococcus spp. 8 0,06 1 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

374 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 70 N2 lilás / lisa / brilhante Trichosporon spp. 2 0,12 2 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

375 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 71 D3
rosê com fundo roxo / lisa / 

brilhante
Cryptococcus spp. C. neoformans 1559 16 0,12 1 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

FCZ - fluconazol; VCZ - voriconazol; AmB - anfotericina B; Negativo - sem crescimento de leveduras

continuação Apêndice 1. Total de isolados de leveduras isoladas, segundo o local, ano de coleta, estação do ano e espécie de ave.
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376 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 72 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
377 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 73 D3 rosa / lisa / brilhante Candida  spp. 0,12 0,015 0,25 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

378 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 74 N1 rosa ultra claro / lisa / brilhante Candida  spp. Yarrowia lipolytica 0,25 0,015 0,5 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

379 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 75 D1 rosa claro / lisa / brilhante Candida spp. Yarrowia lipolytica 0,12 0,015 0,25 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
380 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 75 D5 rosa clara / crespa / rugosa Trichosporon spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

381 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 75 N1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

382 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 75 N2 rosa ultra claro / lisa / brilhante Candida  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

383 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 76 D1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

384 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 77 D1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

385 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 78 D2
bordô com borda branca fina / 

lisa / brilhante
Cryptococcus spp. 4 0,25 1 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

386 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 78 N1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

387 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 79 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

388 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 80 D2 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

389 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 81 D1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

390 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 82 D1 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. Yarrowia lipolytica 0,12 0,03 0,25 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

391 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 82 D3 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

392 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 83 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
393 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 84 N1 rosa clara / lisa / brilhante Cryptococcus spp. 8 0,06 0,25 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
394 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 85 D1 rosa clara / lisa / brilhante Cryptococcus spp. C. neoformans 1377 0,12 0,015 0,25 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
395 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 85 D6 rosa / lisa / seca Candida  spp. Yarrowia lipolytica Yarrowia lipolytica 1667 0,12 0,015 0,25 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

396 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 85 D9 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

397 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 85 N1
rosa ultra claro / lisa / pouco 

brilhante
Candida  spp. Yarrowia lipolytica 2 0,015 0,5 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

398 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 86 D1 rosa ultra claro / lisa / brilhante Candida  spp. 0,12 0,03 0,5 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

399 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 87 D3 rosa / lisa / seca Candida  spp. Pichia occidentalis 1562 1 0,06 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

400 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 87 N1
roxa / transparente / lisa / 

brilhante
Cryptococcus spp. 4 0,12 1 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

401 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 88 D1 rosa claro / lisa / pouco brilhante Candida  spp. 4 0,12 2 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

402 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 88 N2 rosa ultra claro / lisa / brilhante Cryptococcus spp. 4 0,06 1 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

403 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 89 D1 roxa / lisa / brilhante Cryptococcus spp. 4 0,12 0,25 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

404 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 89 D4
azul acinzentado / fundo azul 

marinho / lisa / brilhante
Cryptococcus spp. 16 0,5 2 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

405 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 89 N1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

406 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 90 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

407 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 91 N1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

408 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 92 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
409 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 93 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

410 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 94 D1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

411 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 95 D1 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

412 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 96 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

413 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 97 D1
azul com borda rosa / lisa / 

brilhante
Candida  spp. 8 0,06 0,25 Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

414 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 97 D7 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

415 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 98 D4 laranja / lisa / brilhante Rhodotorula  spp. Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

416 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 99 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
417 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 100 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
418 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 101 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -
419 Laje de Santos 2016 05/08/2016 Inverno swab  da cloaca 102 x Negativo Sula leucogaster Atobá-pardo ninhego -

420 Rio Claro 2015 13/02/2015 Verão swab  da cloaca 1
rosa com borda branca / lisa / 

brilhante
Candida  spp. Meyerozyma guilliermondii Meyerozyma guilliermondii 1967 4 0,06 0,25 Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto

MAP09
421 Rio Claro 2015 27/02/2015 Verão excreta 2 rosa / lisa / seca Pichia spp. Pichia manshurica 1513 2 0,12 0,19 Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100513
422 Rio Claro 2015 27/02/2015 Verão swab  da cloaca 3 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100514
423 Rio Claro 2015 27/02/2015 Verão swab  da cloaca 4 x Negativo Lepidocolaptes spp. adulto G113758

FCZ - fluconazol; VCZ - voriconazol; AmB - anfotericina B; Negativo - sem crescimento de leveduras continuação

continuação Apêndice 1. Total de isolados de leveduras isoladas, segundo o local, ano de coleta, estação do ano e espécie de ave.

ID Local Ano Data Estação Tipo excreta Nº amostra Nº isolado Chromagar Gênero Espécie
MALDI-TOF FÁRMACOS AVE



Espécie MALDI-TOF Score FCZ VCZ AmB Nome científico Nome popular Idade Nº anilha
424 Rio Claro 2015 06/03/2015 Verão excreta 5 x Negativo Pitangus spp. adulto G113763
425 Rio Claro 2015 06/03/2015 Verão swab  da cloaca 6 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100515
426 Rio Claro 2015 06/03/2015 Verão swab  da cloaca 7 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100516
427 Rio Claro 2015 06/03/2015 Verão swab  da cloaca 8 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100517
428 Rio Claro 2015 27/03/2015 Outono excreta 9 x Negativo Furnarius rufus joão-de-barro adulto G113764
429 Rio Claro 2015 27/03/2015 Outono swab  da cloaca 10 x Negativo Tangara sayaca sanhaçu-cinzento adulto -
430 Rio Claro 2015 27/03/2015 Outono swab  da cloaca 11 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100518
431 Rio Claro 2015 27/03/2015 Outono swab  da cloaca 12 x Negativo Mimus saturninus sabiá-do-campo adulto H100519
432 Rio Claro 2015 27/03/2015 Outono swab  da cloaca 13 x Negativo Furnarius rufus joão-de-barro adulto G40291
433 Rio Claro 2015 27/03/2015 Outono swab  da cloaca 14 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100506
434 Rio Claro 2015 10/04/2015 Outono excreta 15 azul claro / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. C. laurentii C. laurentii 1816 8 0,12 0,25 Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100521
435 Rio Claro 2015 10/04/2015 Outono excreta 16 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100512
436 Rio Claro 2015 11/06/2015 Outono swab  da cloaca 17 x Negativo Myiothlypis flaveola canário-do-mato adulto C88351
437 Rio Claro 2015 11/06/2015 Outono excreta 18 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100525
438 Rio Claro 2015 28/08/2015 Inverno swab  da cloaca 19 x Negativo Volatinia jacarina tiziu adulto D109883
439 Rio Claro 2015 28/08/2015 Inverno excreta 20 x Negativo Turdus amaurochalinus sabiá-poca adulto H100531
440 Rio Claro 2015 28/08/2015 Inverno swab  da cloaca 21 x Negativo Turdus amaurochalinus sabiá-poca adulto H100532
441 Rio Claro 2015 04/09/2015 Inverno excreta 22 x Negativo Pitangus sulphuratus bem-te-vi adulto G113765
442 Rio Claro 2015 04/09/2015 Inverno excreta 23 x Negativo Turdus amaurochalinus sabiá-poca adulto H00533
443 Rio Claro 2015 11/09/2015 Inverno swab  da cloaca 24 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100534
444 Rio Claro 2015 11/09/2015 Inverno swab  da cloaca 25 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100535
445 Rio Claro 2015 11/09/2015 Inverno swab  da cloaca 26 x Negativo Turdus amaurochalinus sabiá-poca adulto H100536
446 Rio Claro 2015 18/09/2015 Inverno swab  da cloaca 27 x Negativo Pitangus sulphuratus bem-te-vi adulto H100537
447 Rio Claro 2015 18/09/2015 Inverno swab  da cloaca 28 x Negativo Pitangus sulphuratus bem-te-vi adulto H110711
448 Rio Claro 2015 18/09/2015 Inverno swab  da cloaca 29 x Negativo Molothrus bonariensis chupim adulto H100538
449 Rio Claro 2015 18/09/2015 Inverno swab  da cloaca 30 x Negativo Turdus amaurochalinus sabiá-poca adulto H63306
450 Rio Claro 2015 18/09/2015 Inverno swab  da cloaca 31 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100539
451 Rio Claro 2015 18/09/2015 Inverno swab  da cloaca 32 x Negativo Coereba flaveola cambacica adulto D109884
452 Rio Claro 2015 18/09/2015 Inverno swab  da cloaca 33 x Negativo Tangara sayaca sanhaçu-cinzento adulto G113768
453 Rio Claro 2015 18/09/2015 Inverno swab  da cloaca 34 x Negativo Tangara sayaca sanhaçu-cinzento adulto E135905
454 Rio Claro 2015 18/09/2015 Inverno swab  da cloaca 35 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100540
455 Rio Claro 2015 25/09/2015 Primavera swab  da cloaca 36 x Negativo Turdus amaurochalinus sabiá-poca adulto H64020
456 Rio Claro 2015 25/09/2015 Primavera swab  da cloaca 37 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H63329
457 Rio Claro 2015 25/09/2015 Primavera swab  da cloaca 38 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100911
458 Rio Claro 2015 25/09/2015 Primavera swab  da cloaca 39 x Negativo Pitangus sulphuratus bem-te-vi adulto H110730
459 Rio Claro 2015 08/10/2015 Primavera swab  da cloaca 40 x Negativo Tangara cayana saíra-amarela adulto E135943
460 Rio Claro 2015 09/10/2015 Primavera swab  da cloaca 41 x Negativo Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio adulto C88352
461 Rio Claro 2015 09/10/2015 Primavera swab  da cloaca 42 x Negativo Tangara sayaca sanhaçu-cinzento adulto G52532
462 Rio Claro 2015 09/10/2015 Primavera swab  da cloaca 43 x Negativo Tangara sayaca sanhaçu-cinzento adulto G52533
463 Rio Claro 2015 09/10/2015 Primavera swab  da cloaca 44 x Negativo Lanio cucullatus tico-tico-rei adulto E135944
464 Rio Claro 2015 09/10/2015 Primavera swab  da cloaca 45 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100542
465 Rio Claro 2015 09/10/2015 Primavera swab  da cloaca 46 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100543
466 Rio Claro 2015 09/10/2015 Primavera swab  da cloaca 47 x Negativo Tangara sayaca sanhaçu-cinzento adulto G113770
467 Rio Claro 2015 09/10/2015 Primavera swab  da cloaca 48 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100518
468 Rio Claro 2015 16/10/2015 Primavera swab  da cloaca 49 x Negativo Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado adulto G113771
469 Rio Claro 2015 16/10/2015 Primavera swab  da cloaca 50 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H110740
470 Rio Claro 2015 16/10/2015 Primavera swab  da cloaca 51 x Negativo Troglodytes musculus corruíra adulto E135920
471 Rio Claro 2015 16/10/2015 Primavera swab  da cloaca 52 azul claro / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. C. laurentii 4 0,06 0,06 Tangara sayaca sanhaçu-cinzento adulto F42237
472 Rio Claro 2015 16/10/2015 Primavera swab  da cloaca 53 x Negativo Tangara sayaca sanhaçu-cinzento adulto F42238
473 Rio Claro 2015 16/10/2015 Primavera swab  da cloaca 54 x Negativo Columbina talpacoti rolinha-roxa adulto H100544
474 Rio Claro 2015 16/10/2015 Primavera swab  da cloaca 55 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100545
475 Rio Claro 2015 13/11/2015 Primavera swab  da cloaca 56 x Negativo Zenaida auriculata pomba-de-bando adulto H19338
476 Rio Claro 2015 13/11/2015 Primavera swab  da cloaca 57 x Negativo Coereba flaveola cambacica adulto D129010
477 Rio Claro 2015 13/11/2015 Primavera swab  da cloaca 58 x Negativo Guira guira anu-branco adulto P11358
478 Rio Claro 2015 02/12/2015 Primavera swab  da cloaca 59 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100551
479 Rio Claro 2015 02/12/2015 Primavera swab  da cloaca 60 x Negativo Passer domesticus pardal-doméstico adulto E135946
480 Rio Claro 2015 02/12/2015 Primavera swab  da cloaca 61 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H111892
481 Rio Claro 2016 28/01/2016 Verão swab  da cloaca 62 x Negativo Coereba flaveola cambacica adulto D109884

482 Rio Claro 2016 28/01/2016 Verão swab  da cloaca 63
roxa / lisa / ultra brilhante / 

transparente 
Pichia spp. 2 0,12 Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto

MAP47
483 Rio Claro 2016 04/03/2016 Verão swab  da cloaca 64 creme / lisa / seca Candida  spp. C. parapsilosis 0,25 0,015 0,25 Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100506
484 Rio Claro 2016 04/03/2016 Verão swab  da cloaca 65 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100553
485 Rio Claro 2016 04/03/2016 Verão swab  da cloaca 66 x Negativo Tangara sayaca sanhaçu-cinzento adulto G113779

FCZ - fluconazol; VCZ - voriconazol; AmB - anfotericina B; Negativo - sem crescimento de leveduras

continuação Apêndice 1. Total de isolados de leveduras isoladas, segundo o local, ano de coleta, estação do ano e espécie de ave.
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486 Rio Claro 2016 24/03/2016 Outono swab  da cloaca 67 lisa / brilhante Candida  spp. Columbina talpacoti rolinha-roxa adulto H100554
487 Rio Claro 2016 24/03/2016 Outono swab  da cloaca 67 azul claro / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. C. laurentii 4 0,12 0,5 Columbina talpacoti rolinha-roxa adulto H100554
488 Rio Claro 2016 07/04/2016 Outono swab  da cloaca 68 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100555
489 Rio Claro 2016 07/04/2016 Outono swab  da cloaca 69 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto ??
490 Rio Claro 2016 19/08/2016 Inverno swab  da cloaca 70 azul / lisa / brilhante Candida  spp. C. tropicalis C. tropicalis 1577 1 0,06 0,25 Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100560
491 Rio Claro 2016 19/08/2016 Inverno swab  da cloaca 71 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto MAP069
492 Rio Claro 2016 19/08/2016 Inverno swab  da cloaca 72 x Negativo Turdus amaurochalinus sabiá-poca adulto H100561
493 Rio Claro 2016 19/08/2016 Inverno swab  da cloaca 73 rosa claro / lisa / brilhante Candida  spp. C. orthopsilosis C. orthopsilosis 1997 1 0,015 1 Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100556
494 Rio Claro 2016 19/08/2016 Inverno swab  da cloaca 74 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100562
495 Rio Claro 2016 19/08/2016 Inverno swab  da cloaca 75 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100563

496 Rio Claro 2016 19/08/2016 Inverno swab  da cloaca 76 azul ultra claro / seca / rugosa Trichosporon  spp. 2 0,03 Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto
H100564

497 Rio Claro 2016 24/08/2016 Inverno swab  da cloaca 77 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H00540

498 Rio Claro 2016 24/08/2016 Inverno swab  da cloaca 78 azul ultra claro / seca / rugosa Trichosporon  spp. 1 0,03 0,012 Pitangus sulphuratus bem-te-vi adulto
H100565

499 Rio Claro 2016 24/08/2016 Inverno swab  da cloaca 79 x Negativo Tangara sayaca sanhaçu-cinzento adulto G113800
500 Rio Claro 2016 02/09/2016 Inverno swab  da cloaca 80 x Negativo Furnarius rufus joão-de-barro adulto H100566

501 Rio Claro 2016 02/09/2016 Inverno swab  da cloaca 81
salmon com borda estrelada / 

lisa / brilhante
Não identificado Turdus amaurochalinus sabiá-poca adulto

H100567
502 Rio Claro 2016 02/09/2016 Inverno swab  da cloaca 82 x Negativo Zenaida auriculata pomba-de-bando adulto M 2306

503 Rio Claro 2016 02/09/2016 Inverno swab  da cloaca 83
salmon com borda estrelada / 

lisa / brilhante
Não identificado 64 0,12 Turdus amaurochalinus sabiá-poca adulto

H100568
504 Rio Claro 2016 02/09/2016 Inverno swab  da cloaca 84 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H74186
505 Rio Claro 2016 02/09/2016 Inverno swab  da cloaca 85 roxa / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. 2 0,06 1 Cyclarhis gujanensis pitiguari adulto F42243
506 Rio Claro 2016 02/09/2016 Inverno swab  da cloaca 86 x Negativo Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó adulto F42244

507 Rio Claro 2016 02/09/2016 Inverno swab  da cloaca 87 azul ultra claro / seca / rugosa Trichosporon  spp. 1 0,03 0,016 Pitangus sulphuratus bem-te-vi adulto
H64013

508 Rio Claro 2016 02/09/2016 Inverno swab  da cloaca 88 x Negativo Campephilus melanochloros pica-paus adulto H 10059
509 Rio Claro 2016 22/09/2016 Primavera excreta 89 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H111888
510 Rio Claro 2016 22/09/2016 Primavera excreta 90 x Negativo Passer domesticus pardal-doméstico adulto F42246
511 Rio Claro 2016 22/09/2016 Primavera excreta 91 x Negativo Turdus amaurochalinus sabiá-poca adulto H100573
512 Rio Claro 2016 29/09/2016 Primavera excreta 92 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto MAP047
513 Rio Claro 2016 29/09/2016 Primavera excreta 93 x Negativo Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado adulto H100575
514 Rio Claro 2016 29/09/2016 Primavera excreta 94 x Negativo Turdus amaurochalinus sabiá-poca adulto H100596
515 Rio Claro 2016 29/09/2016 Primavera excreta 95 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100540
516 Rio Claro 2016 29/09/2016 Primavera excreta 96 x Negativo Lepidocolaptes spp. adulto G113799
517 Rio Claro 2016 26/10/2016 Primavera excreta 97 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100564
518 Rio Claro 2016 26/10/2016 Primavera excreta 98 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100549
519 Rio Claro 2016 26/10/2016 Primavera excreta 99 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H79173
520 Rio Claro 2016 11/11/2016 Primavera excreta 100 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100595
521 Rio Claro 2016 11/11/2016 Primavera excreta 101 x Negativo Sporophila ruficollis caboclinho-de-papo-escuro adulto D109889
522 Rio Claro 2016 11/11/2016 Primavera excreta 102 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100595
523 Rio Claro 2016 18/11/2016 Primavera excreta 103 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100547
524 Rio Claro 2016 18/11/2016 Primavera excreta 104 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100555
525 Rio Claro 2016 18/11/2016 Primavera excreta 105 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100515
526 Rio Claro 2016 18/11/2016 Primavera excreta 106 x Negativo Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto H100597
527 Rio Claro 2016 18/11/2016 Primavera excreta 107 x Negativo Pitangus sulphuratus bem-te-vi adulto H100596
528 Rio Claro 2016 24/11/2016 Primavera excreta 108 x Negativo Tangara sayaca sanhaçu-cinzento adulto F 42213
529 Rio Claro 2016 24/11/2016 Primavera excreta 109 x Negativo Furnarius rufus joão-de-barro adulto G113780
530 Rio Claro 2016 24/11/2016 Primavera excreta 110 x Negativo Pitangus sulphuratus bem-te-vi adulto H100598

531 Rio Claro 2016 24/11/2016 Primavera excreta 111 azul ultra claro / seca / rugosa Trichosporon  spp. 0,1 0,06 0,004 Turdus leucomelas sabiá-barranco adulto
H100599

532 Rio Claro 2016 24/11/2016 Primavera excreta 112 x Negativo Columbina talpacoti rolinha-roxa adulto H100600
533 Rio Claro 2016 24/11/2016 Primavera excreta 113 roxa / lisa / brilhante Cryptococcus  spp. 0,12 0,015 0,015 Tangara sayaca sanhaçu-cinzento adulto -
534 Rio Claro 2016 24/11/2016 Primavera excreta 114 x Negativo Tangara sayaca sanhaçu-cinzento adulto -

535 Rio Claro 2016 01/12/2016 Primavera excreta 115 azul ultra claro / seca / rugosa Trichosporon  spp. 0,5 0,06 0,006 Guira guira anu-branco adulto
P11358

536 Rio Claro 2016 13/12/2016 Verão excreta 116 rosa / lisa / pouco brilhante Candida  spp. C. parapsilosis 1 0,03 0,5 Passer domesticus pardal-doméstico adulto -
FCZ - fluconazol; VCZ - voriconazol; AmB - anfotericina B; Negativo - sem crescimento de leveduras

continuação Apêndice 1. Total de isolados de leveduras isoladas, segundo o local, ano de coleta, estação do ano e espécie de ave.
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Carta COTEC nº 716/2015   D100/2015 BA 

 

São Paulo, 06 de Outubro de 2015. 

 

 

Senhora 

Cirlene da Cunha Caldas  

Avenida Conceição, 2150 - Torre Tóquio, Ap. 152 

São Paulo-SP 

CEP: 02.072-002 

Tel.: (11) 9-8210-1343 

E-mail: cirlene.cunha@gmail.com 

 

 

Apraz-nos informar que o projeto “Dispersão ambiental dos agentes da criptococose por aves silvestres”, 

constante do processo em referência, de autoria de Cirlene da Cunha Caldas, Fredi Alexander Diaz Quijano, Márcia de 

Souza Carvalho Melhem, Cátia Regina Costa, Débora Freitas da Silva, Dulcilena de Matos Castro e Silva, Gislene 

Aparecida Palmeira, Juliana Possatto Takahashi, Juliana Yuri Saviolli, André Luiz Bitencourt Moraes, Marco Aurélio Pizo 

Ferreira, Silézia Doralice Pesso Ramos, Marcos Ereno Auler e João Marcelo D. Miranda, foi aprovado para ser executado, 

no período de Agosto de 2015 a Dezembro de 2017, na seguinte Unidade: 

UNIDADE e 

RESPONSÁVEL 

ENDEREÇO DA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

Parque 

Estadual 

Marinho da 

Laje de Santos 

 

Ao 

responsável 

pela Unidade 

 

Gestor: José 

Edmilson de 

Araujo Mello 

Junior 

a) Sede Administrativa: 

Endereço: Av. Bartolomeu de Gusmão, 

n°194 

Ponta da Praia-SP 

CEP: 11.030-500 

Telefones para informação: 

(13) 3261-3445 

E-mail: 

pem.lajedesantos@fflorestal.sp.gov.br 

 

Dias e horário de funcionamento: de 

segunda-feira a sexta-feira das 8h às 17h. 

 

b) Visitação: 

Dias e horário de funcionamento: Entrar 

em contato com a administração. 

 Com relação à realização do projeto no Parque Estadual 

Marinho da Laje dos Santos, manifestamo-nos: De acordo com a 

execução do projeto; 

 Com relação aos resultados do projeto, as informações 

geradas serão de: Média Prioridade; 

 Com relação ao planejamento da Unidade, o Parque Estadual 

Marinho da Laje dos Santos, possui: Portaria F.F. nº. 146/2010 - 

Plano Emergencial de Uso Público; 

 Com relação às atividades previstas pelo projeto, existem 

restrições quanto: às norma referentes à amostragem de 

cetáceos; 

 As seguintes colocações devem ser observadas pelos autores, 

por ocasião da visita a esta Unidade: 

 Agendar previamente todas as saídas e desembarques na laje 

com o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos; 

 Relatórios parciais e final encaminhados à COTEC devem 

também ser remetidos à administração do Parque Estadual 

Marinho da Laje dos Santos, para serem juntados ao acervo da 

Unidade. 

 

“Projeto de extrema relevância, podendo ter repercussões na área de saúde pública. Apenas 

fezes de aves marinhas serão coletadas. De baixo potencial de impacto à biota local. Sem óbices à 

aprovação.” 
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Por ocasião das visitas nesta Unidade, solicitamos: 

1. Agendar os trabalhos de campo junto à administração da Unidade, com antecedência mínima de 15 dias, 

fornecendo o nome de todos os membros da equipe visitante; 

2. Visitas de pesquisadores, representantes de outras instituições, convidados, pesquisadores estrangeiros, alunos, 

amigos, fotógrafos, imprensa, etc., não relacionados no projeto original como membro da equipe executora devem 

ser previamente notificadas e autorizadas pela administração da Unidade; 

3. Permitir acompanhamento por pessoal da Unidade, quando o responsável pela Unidade assim estabelecer;  

4. Atividades não previstas no projeto original estão vetadas, devendo ser previamente notificadas e submetidas à 

análise e aprovação do Instituto Florestal; 

5. Atividades não previstas no projeto original, como a captura e manipulação da fauna, estão vetadas, devendo ser 

previamente notificadas e submetidas à análise e aprovação do Instituto Florestal; 

6. Portar a licença do SISBIO/IBAMA. Quando renovada, apresentar cópia para ser anexada ao processo;  

7. Somente os autores nomeados na licença do SISBIO/IBAMA poderão efetuar coletas; 

8. As atividades devem restringir-se à observação de mamíferos/aves..., não sendo permitida a captura e 

manipulação da fauna; 

9. Questionários, formulários, entrevistas orais e outras formas de abordagem de pessoal local e do público visitante 

devem ter o roteiro previamente submetido à ciência do responsável pela administração da Unidade; 

10. Atividades de coleta de amostras da biodiversidade estão condicionadas à apresentação de cópia da licença 

SISBIO/IBAMA. Quando renovada, apresentar cópia para ser anexada ao processo; 

11. As intervenções a serem executadas na Unidade, como colocação de placas, pregos, faixas, distribuição de 

folhetos, etc. devem ser previamente e formalmente autorizadas pelo responsável pela administração da Unidade; 

12. Não deixar no campo vestígios da passagem no local como resíduos, buracos, embalagens, armadilhas, tambores, 

etc. Trincheiras e escavações devem ser seguidas de processos de recuperação, minimizando o dano local; 

13. Havendo necessidade de acompanhamento por mateiros, guarda-parques, consultar a Unidade sobre possível 

disponibilidade, com antecedência mínima de 15 dias e;  

14. Havendo necessidade de deslocamento de equipamentos, realizar por conta própria ou consultar a Unidade sobre 

possível disponibilidade de auxiliares, com antecedência mínima de 15 dias. 

Responsáveis por projetos com previsão de coletas devem providenciar a autorização SISBIO/IBAMA na página  

http://www.ibama.gov.br/sisbio/index.php?id_menu=205. Obtida a autorização, encaminhar cópia à Comissão Técnico-

Científica – COTEC para ser anexado no processo respectivo. A partir de janeiro de 2008, toda e qualquer forma de 

coleta nas UCs deverá ser formalmente licenciada pelo SISBIO/IBAMA.   

Conforme estabelece a Portaria do Diretor Geral de 23/01/90, e cientificado à V. Senhoria nos Termos de 

Compromisso e de Responsabilidade assinados em 12/06/2015, há necessidade de encaminhar à COTEC, um 

relatório anual, no mês de Dezembro de cada ano. Nos relatórios assinalar a área de estudos em GPS/coordenadas 

geográficas.  

http://www.ibama.gov.br/sisbio/index.php?id_menu=205
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PROCESSO SMA Nº. : 260108 – 006.238/2015 

INTERESSADO : Cirlene da Cunha Caldas 

ASSUNTO : Encaminha o projeto de pesquisa: “Dispersão ambiental dos agentes da criptococose por aves 

silvestres” 

EQUIPE  :  Cirlene da Cunha Caldas, Fredi Alexander Diaz Quijano, Márcia de Souza Carvalho Melhem, Cátia 

Regina Costa, Débora Freitas da Silva, Dulcilena de Matos Castro e Silva, Gislene Aparecida Palmeira, 
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VIGÊNCIA  Agosto de 2015 a Dezembro de 2017 
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Relatórios parciais e final encaminhados à COTEC devem também ser remetidos à administração das Unidades de 

Conservação, para serem juntados ao acervo da Unidade. 

Cópia da dissertação, tese, artigos, resumos em eventos científicos e outras formas de publicações podem ser 

apresentados como relatório parcial e final. Não havendo possibilidade de cópias, solicita-se o encaminhamento da(s) 

referência(s) bibliográfica(s), que possibilite(m) o acesso a todas as informações geradas no projeto. 

A utilização para outros fins que não seja a pesquisa científica, de fotografias, imagens, vídeos e outras mídias 

registradas nas Unidades a título deste projeto devem ser objetos de termo específico, conforme a Portaria CINP, de 

09/02/1999, publicada no DOE de 10/02/1999. 

Esta aprovação não implica em suporte financeiro de qualquer natureza por parte do Instituto Florestal. A participação 

e ou auxílio financeiro por parte do Instituto Florestal, quando houver, deverá ser detalhado e formalizado através de 

contratos, convênios e outros instrumentos legais pertinentes, cuja cópia deve ser juntada ao presente processo. 

Para qualquer informação ou eventualidade, colocamo-nos à sua inteira disposição. 

Por prestigiar a nossa instituição, agradecemos. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Israel Luiz de Lima 

COTEC - Comissão Técnico-Científica 

Instituto Florestal 

Rua do Horto, nº 931 

02377-000 - São Paulo – SP 

Fone: (011) 2231- 8555 – Ramal 2071    Fax: Ramal 2220 

cotec2@gmail.com 

cotec@if.sp.gov.br 
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Autorização para atividades com finalidade científica
Número: 49692-1 Data da Emissão: 28/12/2015 11:00 Data para Revalidação*: 26/01/2017

* De acordo com o art. 28 da IN 03/2014, esta autorização tem prazo de validade equivalente ao previsto no cronograma de atividades do projeto,
mas deverá ser revalidada anualmente mediante a apresentação do relatório de atividades a ser enviado por meio do Sisbio no prazo de até 30 dias
a contar da data do aniversário de sua emissão.

SISBIO
Dados do titular

Nome: CIRLENE DA CUNHA CALDAS CPF: 299.420.328-60

Título do Projeto: Dispersão ambiental dos agentes da criptococose por aves silvestres

Nome da Instituição : Faculdade de Saúde Pública, USP CNPJ: 63.025.530/0017-71

Cronograma de atividades
# Descrição da atividade Início (mês/ano) Fim (mês/ano)

1 Expedições técnico científicas para colheita de amostras biológicas das aves 10/2015 12/2017
2 Análise de dados 10/2015 12/2017
3 Procesamento das amostras colhidas 10/2015 12/2017
4 Confecção de imagens (fotos) das aves 10/2015 12/2017

Observações e ressalvas

1
As atividades de campo exercidas por pessoa natural ou jurídica estrangeira, em todo o território nacional, que impliquem o deslocamento de recursos humanos e
materiais, tendo por objeto coletar dados, materiais, espécimes biológicos e minerais, peças integrantes da cultura nativa e cultura popular, presente e passada,
obtidos por meio de recursos e técnicas que se destinem ao estudo, à difusão ou à pesquisa, estão sujeitas a autorização do Ministério de Ciência e Tecnologia.

2

Esta autorização NÃO exime o pesquisador titular e os membros de sua equipe da necessidade de obter as anuências previstas em outros instrumentos legais, bem
como do consentimento do responsável pela área, pública ou privada, onde será realizada a atividade, inclusive do órgão gestor de terra indígena (FUNAI), da
unidade de conservação estadual, distrital ou municipal, ou do proprietário, arrendatário, posseiro ou morador de área dentro dos limites de unidade de conservação
federal cujo processo de regularização fundiária encontra-se em curso.

3
Este documento somente poderá ser utilizado para os fins previstos na Instrução Normativa ICMBio n° 03/2014 ou na Instrução Normativa ICMBio n° 10/2010, no que
especifica esta Autorização, não podendo ser utilizado para fins comerciais, industriais ou esportivos. O material biológico coletado deverá ser utilizado para atividades
científicas ou didáticas no âmbito do ensino superior.

4
A autorização para envio ao exterior de material biológico não consignado deverá ser requerida por meio do endereço eletrônico www.ibama.gov.br (Serviços on-line -
Licença para importação ou exportação de flora e fauna - CITES e não CITES).

5
O titular de licença ou autorização e os membros da sua equipe deverão optar por métodos de coleta e instrumentos de captura direcionados, sempre que possível,
ao grupo taxonômico de interesse, evitando a morte ou dano significativo a outros grupos; e empregar esforço de coleta ou captura que não comprometa a viabilidade
de populações do grupo taxonômico de interesse em condição in situ.

6
O titular de autorização ou de licença permanente, assim como os membros de sua equipe, quando da violação da legislação vigente, ou quando da inadequação,
omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição do ato, poderá, mediante decisão motivada, ter a autorização ou licença
suspensa ou revogada pelo ICMBio, nos termos da legislação brasileira em vigor.

7
Este documento não dispensa o cumprimento da legislação que dispõe sobre acesso a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na
plataforma continental e na zona econômica exclusiva, ou ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, para fins de pesquisa científica,
bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. Veja maiores informações em www.mma.gov.br/cgen.

8
Em caso de pesquisa em UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, o pesquisador titular desta autorização deverá contactar a administração da unidade a fim de CONFIRMAR
AS DATAS das expedições, as condições para realização das coletas e de uso da infra-estrutura da unidade.

Outras ressalvas

1 O pesquisador estrangeiro Fredi Alexander Diaz Quijano possui Vínculo empregatício com instituição científica brasileira. Dispensado de
autorização do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Equipe
# Nome Função CPF Doc. Identidade Nacionalidade

1 André Luiz Bitencourt Moraes
Captura de aves em Rio
Claro

332.572.018-85 33998470-3 SSP-SP Brasileira

2 Débora Freitas da Silva
Coleta de excretas em Rio
Claro

346.738.328-92 43.723.475-7 SSP/SP-SP Brasileira

3 Fredi Alexander Diaz Quijano Coordenador geral 233.875.858-70 V568730-B CGPI/DIREX-SP Estrangeira

4 JULIANA YURI SAVIOLLI
Coordenadora da captura de
aves na Laje de Santos

301.023.498-86 327703994 SAOPAULO-SP Brasileira

SISBIOEste documento (Autorização para atividades com finalidade científica) foi expedido com base na Instrução Normativa nº 03/2014. Através do código

de autenticação abaixo, qualquer cidadão poderá verificar a autenticidade ou regularidade deste documento, por meio da página do Sisbio/ICMBio na

Internet (www.icmbio.gov.br/sisbio).

Código de autenticação: 76424277
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5 João Marcelo Deliberador Miranda
Captura de aves e coleta de
excretas

025.857.259-01 61613366 SESP-PR Brasileira

6 MARCIA DE SOUZA CARVALHO MELHEM
Planejmaneto e supervisão
geral

901.842.118-91 4111600 SSPSP-SP Brasileira

7 Marco Aurelio Pizo Ferreira
Coordenador da captura de
aves em Rio Claro

120.816.908-45 18749290 SSP-SP Brasileira

Locais onde as atividades de campo serão executadas
# Município UF Descrição do local Tipo

1 SP Parque Estadual Marinho da Laje de Santos Fora de UC Federal
2 GUARAPUAVA PR Fazendas localizadas no Município de Guarapuava Fora de UC Federal
3 RIO CLARO SP Avenida 24 A,1515 - CEP13506-900  - Campus da UNESP Fora de UC Federal
4 SAO PAULO SP Ilhas marinhas Fora de UC Federal
5 SP Praias e costeiras Fora de UC Federal

Atividades X Táxons
# Atividade Táxons

1 Coleta/transporte de amostras biológicas in situ Passeriformes, Diomedeidae, Laridae, Sulidae

Material e métodos
1 Amostras biológicas (Aves) Fezes
2 Método de captura/coleta (Aves) Outros métodos de captura/coleta(Captura manual), Puçá, Rede de neblina

Destino do material biológico coletado
# Nome local destino Tipo Destino

1 Instituto Adolfo Lutz

SISBIOEste documento (Autorização para atividades com finalidade científica) foi expedido com base na Instrução Normativa nº 03/2014. Através do código

de autenticação abaixo, qualquer cidadão poderá verificar a autenticidade ou regularidade deste documento, por meio da página do Sisbio/ICMBio na

Internet (www.icmbio.gov.br/sisbio).
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Registro de coleta imprevista de material biológico
De acordo com a Instrução Normativa nº 03/2014, a coleta imprevista de material biológico ou de substrato não
contemplado na autorização ou na licença permanente deverá ser anotada na mesma, em campo específico, por
ocasião da coleta, devendo esta coleta imprevista ser comunicada por meio do relatório de atividades. O transporte do
material biológico ou do substrato deverá ser acompanhado da autorização ou da licença permanente com a devida
anotação. O material biológico coletado de forma imprevista,  deverá ser destinado à instituição científica e, depositado,
preferencialmente, em coleção biológica científica registrada no Cadastro Nacional de Coleções Biológicas (CCBIO).

Táxon* Qtde. Tipo de amostra Qtde. Data

* Identificar o espécime no nível taxonômico possível.
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