
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

 

 

 

Perfil fenotípico e genotípico de isolados de Candida spp. em 
episódios de candidemia no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – FMRP-USP 
 
 
 
Tese de Doutorado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Biociências Aplicadas à Farmácia para 
obtenção do Título de Doutor em Ciências 
 
Área de Concentração: Biociências 
Aplicadas à Farmácia.  
 
Orientada: Heliara Maria Spina Canela 
 
Orientadora: Profa. Dra. Márcia Eliana 
da Silva Ferreira 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2017 



 

RESUMO 

 

CANELA, H.M.S. Perfil fenotípico e genotípico de isolados de Candida spp. em 

episódios de candidemia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto – FMRP-USP. 2017. 117 f. Tese (Doutorado). Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2017. 

 

As leveduras do gênero Candida são responsáveis por 80% das infecções fúngicas 

sistêmicas. Nas Unidades de Terapia Intensiva, essas leveduras estão envolvidas 

em aproximadamente 17% das infecções. Essas doenças aumentam o tempo de 

hospitalização, resultando em aumento de gastos; além disso, as infecções 

sistêmicas causadas por Candida spp. apresentam elevada taxa de mortalidade. A 

candidemia representa grande parte das candidíases invasivas e sua epidemiologia 

pode variar de acordo com o local de estudo, práticas hospitalares e país estudado. 

Assim, o objetivo do presente estudo foi caracterizar 79 isolados de candidemia de 

pacientes internados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto de junho de 2014 a novembro de 2015. Para isso, os isolados foram 

submetidos a testes de microdiluição em caldo para a determinação da 

Concentração Inibitória Mínima dos antifúngicos anfotericina B, caspofungina, 

fluconazol e voriconazol; testes para avaliar a produção de fatores de virulência: 

hemolisina, fosfolipase e proteinase; e genotipagem por Pulsed-field Gel 

Electrophoresis, Microsatellite Length Polymorphism e Multilocus Sequence Typing. 

Como esperado, C. albicans foi a espécie predominante (44%), seguida por C. 

glabrata (19%), C. tropicalis (19%), C. parapsilosis (14%) e C. orthopsilosis (4%). Os 

isolados, em geral, não apresentaram resistência aos antifúngicos testados. 

Entretanto, todos os isolados de C. glabrata e um isolado de C. parapsilosis 

apresentaram-se suscetíveis dose-dependentes ao fluconazol, três isolados de C. 

glabrata foram suscetíveis dose-dependentes à caspofungina, um isolado de C. 

albicans foi suscetível dose-dependente ao voriconazol e um isolado de C. albicans 

apresentou-se resistente ao fluconazol e voriconazol. Os isolados da espécie C. 

albicans foram os principais produtores de fatores de virulência. Os resultados dos 

testes de genotipagem indicaram a espécie C. glabrata apresentou menor 

variabilidade genética. A incidência de candidemia no período estudado foi de 



 

1,52/1000 admissões e a taxa de mortalidade foi de 52%. O principal fator de risco 

foi antibioticoterapia (86%), seguido de sonda vesical (68%), acesso venoso central 

(60%), cirurgias (54%), nutrição parenteral (42%) e neutropenia (14%). Das doenças 

de base, o câncer sólido estava presente em 28% dos pacientes, seguido por 

diabetes (23%), doenças gastrointestinais (20%) e doenças hepáticas (15%). 

Finalmente, os resultados obtidos são úteis para o melhor entendimento do perfil da 

candidemia no hospital estudado e podem auxiliar na escolha da terapia empírica 

para essa doença. 

 

Palavras-chave: Candida spp.. Fatores de virulência. Suscetibilidade aos 

antifúngicos. Candidemia. Genotipagem. Epidemiologia. 
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1.1 Doenças fúngicas 

 

 Os avanços na área médica possibilitaram o aumento da sobrevida de 

pacientes com diversas enfermidades, tais como aqueles acometidos por neoplasias 

ou que necessitam de transplante de órgãos. Entretanto, esses avanços vieram 

acompanhados por um aumento da população suscetível às doenças fúngicas 

oportunistas e, consequentemente, aumento da incidência dessas doenças 

(PEMÁN; QUINDÓS, 2016; VALLABHANENI et al., 2016). Pacientes que 

apresentam o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) ou neoplasias, que 

receberam transplante de órgãos, que fazem uso de imunomoduladores ou que 

apresentam idades extremas (prematuros ou idosos) são suscetíveis às doenças 

fúngicas invasivas (PEMÁN; QUINDÓS, 2016; VALLABHANENI et al., 2016).  

As doenças fúngicas são relativamente pouco estudadas, quando 

comparadas às doenças causadas por outros agentes infecciosos, e, apesar da 

incidência dessas doenças ser menor que das causadas por vírus e bactérias, a taxa 

de mortalidade relacionada às doenças fúngicas é maior. Não existem vacinas 

contra nenhum tipo de doença fúngica e as opções de tratamento são escassas e 

limitadas a poucas classes de drogas (SARDI et al., 2013; SPAMPINATO; 

LEONARDI, 2013; WHIBLEY; GAFFEN, 2015). 

 

1.2 Candida spp. e candidemia 

 

Existem mais de 150 espécies do gênero Candida conhecidas e algumas 

delas são componentes da microbiota humana, sendo facilmente encontradas em 

mucosas e superfícies cutâneas; nos tratos respiratório, gastrointestinal e genito-

urinário (YAPAR, 2014; WHIBLEY; GAFFEN, 2015). Mais de 17 espécies desse 

gênero já foram relacionadas a doenças em seres humanos: Candida albicans, 

Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida metapsilosis, 

Candida orthopsilosis, Candida krusei, Candida guilliermondii, Candida lusitaniae, 

Candida dubliniensis, Candida pelliculosa, Candida kefyr, Candida lipolytica, 

Candida famata, Candida inconspicua, Candida rugosa, Candida norvegensis, entre 

outras (CHEN et al., 2010; RODRIGUES; HENRIQUES, 2013; YAPAR, 2014). As 

doenças causadas por essas espécies podem ser de menor ou maior gravidade e 

variam de superficiais a sistêmicas (WHIBLEY; GAFFEN, 2015). 
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Candidemia é a infecção do sistema circulatório causada por Candida spp. e 

é uma das principais infecções nosocomiais desse sistema, principalmente entre 

pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), nos quais é 

responsável por aproximadamente 17% das infecções. Nos Estados Unidos, estima-

se que as espécies de Candida são responsáveis por 8 a 10% das infecções 

nosocomiais do sistema circulatório (YAPAR, 2014; GONG et al., 2016; MCCARTY; 

PAPPAS, 2016). Essas doenças aumentam o tempo de hospitalização, o que resulta 

em aumento de gastos, além de apresentarem elevada taxa de mortalidade (SARDI 

et al., 2013).  

Os fatores de risco que propiciam o desenvolvimento de candidemia incluem 

transplante de órgãos e células-tronco; granulocitopenia (principalmente 

neutropenia); quimioterapia; antibioticoterapia; sondas; hemodiálise; cateter venoso 

central; nutrição parenteral; cirurgias (principalmente no trato gastrointestinal); 

rompimento de barreiras anatômicas, tais como perfuração no trato gastrointestinal 

ou queimaduras extensas; colonização por Candida spp.; diabetes; internação em 

UTI; malformações congênitas e infecção por HIV (SARDI et al., 2013; MCCARTY; 

PAPPAS, 2016; PEMÁN; QUINDÓS, 2016). A candidemia pode ter origem 

endógena, propiciada pela própria microbiota, ou exógena, propiciada por materiais 

contaminados ou pelos próprios agentes de saúde (PEMÁN; QUINDÓS, 2016). 

O uso de catéteres é muito comum no ambiente hospitalar. Os catéteres 

venosos centrais são utilizados para a administração de fluidos, medicação e 

suporte nutricional; entretanto, esses dispositivos invasivos podem ser fontes de 

infecção e estão sujeitos à formação de biofilmes microbianos, que são de difícil 

eliminação e fonte de infecções recorrentes (SARDI et al., 2013; CANTEY; 

MILSTONE, 2015). Já os catéteres urinários aumentam as chances de 

desenvolvimento de candidúria (SARDI et al., 2013). A quimioterapia provoca lesões 

em tecidos de alta replicação, comprometendo, assim, a integridade da parede dos 

intestinos e outros órgãos, o que favorece a disseminação de Candida spp. pelo 

organismo. Esse fato, aliado ao uso de antibióticos de amplo espectro, que alteram a 

microbiota e favorecem o aumento de Candida spp., aumentam os riscos do 

paciente adquirir candidemia (SARDI et al., 2013).  

As espécies de Candida são a causa mais frequente de infecções fúngicas 

invasivas (Tabela 1) (PEMÁN; QUINDÓS, 2016). 
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Tabela 1 - Incidência anual mundial e taxa de mortalidade das principais infecções fúngicas 
invasivas. 

Infecção fúngica 

invasiva 

Incidência anual por 

milhão de habitantes 
Mortalidade atribuída (%) 

Candidíase 20 – 200 30 - 50 

Criptococose 20 – 60 10 - 20 

Aspergilose 10 – 30 30 - 100 

Mucormicose 1 – 2 40 - 100 

Escedosporíases 1 – 2 40 - 100 

Feohifomicoses 0,5 – 1 40 - 100 

Fonte: Pemán; Quindós (2016). 

 

Apesar de várias espécies estarem relacionadas à candidemia, C. albicans, 

C. glabrata, C. parapsilosis e C. tropicalis são as espécies mais frequentes 

(MCCARTY; PAPPAS, 2016). Essas espécies apresentam diferenças na morfologia, 

tamanho celular, composição na parede celular, assimilação de nutrientes, produção 

de fatores de virulência e sensibilidade aos antifúngicos (WHIBLEY; GAFFEN, 2015; 

ALBATAINEH et al., 2016). 

Candida albicans é a espécie mais frequente no mundo todo e pode ser 

responsável por mais de 50% dos casos, dependendo do local estudado (YAPAR, 

2014). Essa espécie apresenta células que variam de 4 a 6 μm e é polimórfica, 

podendo se desenvolver na forma de blastoconídeos, hifas e pseudo-hifas, o que 

auxilia na invasão de tecidos, disseminação no organismo do hospedeiro e evasão 

do sistema imune. Ainda, apresenta capacidade de modificação de fenótipo, 

conhecidos como fase opaca e branca, sendo que a última é mais virulenta 

(MODRZEWSKA; KURNATOWSKI, 2013; RODRIGUES; HENRIQUES, 2013). 

Isolados de C. albicans geralmente apresentam intensa produção de fatores de 

virulência, quando comparados a isolados de outras espécies do mesmo gênero. 

Além disso, isolados de hemocultura tendem a apresentar maior produção desses 

fatores que isolados de outros sítios anatômicos (DE LUCA et al., 2012; 

TELLAPRAGADA et al., 2014). Muitos isolados também apresentam capacidade de 

formação de biofilmes (SARDI et al., 2013). Essa espécie não apresenta resistência 

intrínseca aos antifúngicos utilizados no tratamento de candidemias; entretanto, 

alguns isolados podem apresentar sensibilidade diminuída ou até resistência, 
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adquiridas após o contato com os agentes antifúngicos, principalmente os azólicos 

(SARDI et al., 2013; MCCARTY; PAPPAS, 2016; NETT; ANDES, 2016). 

A frequência da espécie C. glabrata varia de acordo com a região e, em 

determinados locais, essa espécie é a maior causa de candidemia entre as espécies 

não-albicans (MCCARTY; PAPPAS, 2016). C. glabrata, ao contrário de C. albicans, 

não é capaz de formar hifas e pseudo-hifas e apresenta as células de menor 

tamanho entre as espécies de Candida mais comuns: 1 a 4 μm (RODRIGUES; 

HENRIQUES, 2013). Ainda, é capaz de se desenvolver no interior de macrófagos 

(WHIBLEY; GAFFEN, 2015). Essa espécie é capaz de produzir fatores de virulência 

e biofilmes, porém, com menor frequência que C. albicans. C. glabrata é 

intrinsecamente menos suscetível aos antifúngicos azólicos, tais como o fluconazol, 

que é amplamente utilizado no tratamento de doenças fúngicas. Além disso, 

isolados resistente às equinocandinas também já foram detectados (RODRIGUES; 

HENRIQUES, 2013; SPAMPINATO; LEONARDI, 2013). As candidemias causadas 

por essa espécie são relacionadas a maiores taxas de mortalidade (COLOMBO et 

al., 2007; GUPTA, GUPTA, VARMA, 2015). Duas espécies são muito semelhantes a 

C. glabrata: Candida nivariensis e Candida bracarensis, que podem ser 

erroneamente identificadas como C. glabrata quando testes fenotípicos são 

utilizados (ALCOBA-FLÓREZ et al., 2005; CORREIA et al., 2006; ROMEO et al., 

2009). 

Candida parapsilosis pertence a um complexo composto por três espécies, 

que são indistinguíveis fenotipicamente: C. parapsilosis, Candida orthopsilosis e 

Candida metapsilosis, que apresentam diferenças quanto à sensibilidade aos 

antifúngicos, prevalência em sítios anatômicos e virulência, sendo que a primeira 

espécie é a mais prevalente (CHEN et al., 2010; ZICCARDI et al., 2015). Candida 

parapsilosis pode ocupar o segundo lugar entre as espécies causadoras de 

candidemia e sua frequência é bastante variável de acordo com o país e, até 

mesmo, entre hospitais (CHEN et al., 2010; GONG et al., 2016). C. parapsilosis é 

frequente colonizador da pele e candidemias causadas por essa espécie são, 

frequentemente, de origem exógena e com menor mortalidade (PEMÁN; QUINDÓS, 

2016). As células dessa espécie apresentam de 2,5 a 4 μm de diâmetro e são 

capazes de se desenvolver na forma de blastoconídeos e pseudo-hifas 

(RODRIGUES; HENRIQUES, 2013; ZICCARDI et al., 2015). Isolados dessa espécie 

são capazes de produzir fatores de virulência e formar biofilmes (ZICCARDI et al., 
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2015). Além disso, geralmente apresentam elevados valores de Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) frente às equinocandinas devido a uma alteração natural do 

gene que codifica a proteína alvo desses antifúngicos; entretanto, estudos indicam 

que esse fato é clinicamente irrelevante (ARENDRUP, 2013; MCCARTY; PAPPAS, 

2016).  

Candida orthopsilosis, embora menos frequente, já foi relacionada como a 

quinta maior causa de candidemia em um estudo espanhol e, frequentemente, é 

relacionada à candidemia em neonatos (BLANCO-BLANCO et al., 2014; PEMÁN; 

QUINDÓS, 2016). Essa espécie pode se desenvolver na forma de blastoconídeos e 

pseudo-hifas e produzir fatores de virulência e biofilmes (ZICCARDI et al., 2015). 

Como essa espécie foi recentemente descrita e é fenotipicamente idêntica a C. 

parapsilosis, os dados sobre a produção de fatores de virulência, incidência e 

suscetibilidade aos antifúngicos ainda são escassos. Entretanto, enquanto alguns 

estudos não encontraram nenhum isolado resistente aos antifúngicos, outros 

relataram resistência ao voriconazol (BLANCO-BLANCO et al., 2014). Candida 

metapsilosis é raramente isolada em episódios de candidemia, o que indica que 

essa espécie apresenta menor virulência (BLANCO-BLANCO et al., 2014; 

ZICCARDI et al., 2015). Porém, existem estudos que recuperaram essa espécie do 

sangue de pacientes acometidos por candidemia (CHEN et al., 2010).  

Candidemias provocadas por C. tropicalis são frequentes e podem até 

superar aquelas causadas por C. albicans em determinadas regiões (COSTA et al., 

2014; VALLABHANENI et al., 2016). O tamanho celular de C. tropicalis varia de 4 a 

8 μm e suas células são capazes de se desenvolver na forma de blastoconídeos, 

hifas e pseudo-hifas, embora em menor frequência que C. albicans. Além disso, 

essa espécie apresenta capacidade de formação de biofilmes (MODRZEWSKA; 

KURNATOWSKI, 2013; RODRIGUES; HENRIQUES, 2013). Doenças causadas por 

essa espécie tem grande potencial de disseminação, o que indica produção de 

fatores de virulência (NEGRI et al., 2012). Geralmente os isolados de C. tropicalis 

são suscetíveis aos antifúngicos utilizados na terapia das candidemias; entretanto, já 

foram descritos isolados menos suscetíveis ao fluconazol e resistentes às 

equinocandinas (NEGRI et al., 2012; MODRZEWSKA; KURNATOWSKI, 2013; 

SPAMPINATO; LEONARDI, 2013). 

Estudos utilizando modelo animal indicam que C. albicans e C. tropicalis 

apresentam maior potencial patogênico, seguidas de C. glabrata, com 
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patogenicidade intermediária, e, finalmente, C. parapsilosis, com menor potencial 

patogênico (NEGRI et al., 2012). 

O desfecho da candidemia é influenciado por uma série de fatores que 

incluem o estado do paciente, tais como a funcionalidade do sistema imunológico e 

severidade da doença de base; características do micro-organismo, incluindo 

produção de fatores de virulência, patogenicidade e suscetibilidade aos antifúngicos; 

e a terapia utilizada, com sua farmacocinética e interação com outras drogas que o 

paciente utiliza (ARENDRUP, 2013; ALBATAINEH et al., 2016). 

 

1.3 Fatores de virulência 

 

Como exposto anteriormente, a produção de fatores de virulência por Candida 

spp. é um dos fatores que influencia no desfecho da candidemia. Esses fatores 

incluem a produção de adesinas, formação de biofilmes e produção de enzimas 

hidrolíticas extracelulares (ZICCARDI et al., 2015). 

A aderência a tecidos e células do hospedeiro, assim como a superfícies 

inertes, é essencial no desenvolvimento da candidemia. A aderência aos tecidos do 

hospedeiro é o primeiro passo para a invasão e disseminação do micro-organismo; 

já a aderência a superfícies inertes é o início da formação de biofilmes 

(KARKOWSKA-KULETA; RAPALA-KOZIK; KOZIK, 2009).  

Os biofilmes são comunidades microbianas envoltas por uma matriz 

polissacarídica extracelular e aderidas a uma superfície, que pode ser inerte ou não 

(CHANDRA; MUKHERJEE, 2015). Essas comunidades podem ser compostas por 

mais de uma espécie de micro-organismo, além de moléculas do hospedeiro 

(fibrinogênio ou células mortas), quando são formados in vivo (MODRZEWSKA; 

KURNATOWSKI, 2013; CHANDRA; MUKHERJEE, 2015). Os biofilmes são mais 

resistentes ao sistema imune do hospedeiro, aos agentes de desinfecção e aos 

antifúngicos e, portanto, são de difícil eliminação, o que os torna fontes de infecções 

recorrentes (ZICCARDI et al., 2015). 

As enzimas hidrolíticas extracelulares estão envolvidas na aquisição de 

nutrientes durante o estabelecimento da infecção, penetração e destruição dos 

tecidos do hospedeiro (ZICCARDI et al., 2015). As fosfolipases, que catalisam a 

hidrólise dos fosfolipídeos de membrana, promovem dano celular ao hospedeiro e 

auxiliam na exposição de receptores que contribuem para aderência das leveduras 
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aos tecidos (RODRIGUES; HENRIQUES, 2013). Já as proteinases degradam 

proteínas do hospedeiro, tais como colágeno, fibronectina, imunoglobulinas e 

citocinas, contribuindo para a destruição de tecidos e evasão do sistema imune 

(KARKOWSKA-KULETA; RAPALA-KOZIK; KOZIK, 2009). Ainda, as hemolisinas 

catalisam a degradação da hemoglobina do hospedeiro, facilitando a aquisição de 

ferro, que é essencial para a sobrevivência do micro-organismo no interior do 

hospedeiro (NEGRI et al., 2012). 

A produção desses fatores de virulência, como dito anteriormente, varia entre 

as espécies e entre isolados de uma mesma espécie, sendo que isolados de sangue 

são relacionados com uma produção mais intensa desses em comparação com 

isolados de outros sítios anatômicos (DE LUCA et al., 2012; TELLAPRAGADA et al., 

2014). 

 

1.4 Incidência das candidemias e prevalência das espécies de Candida  

 

A candidemia é uma importante infecção nosocomial no mundo todo; 

entretanto, sua incidência varia de acordo com o país, região, hospital e época, o 

que ressalta a importância da constante realização de estudos locais (QUINDÓS, 

2014). Enquanto alguns estudos relatam incidências menores, de 0,31/1000 

admissões, outros relatam incidências maiores, de 1,98/1000 admissões 

(COLOMBO et al., 2007; CAGGIANO et al., 2015). A Tabela 2, que traz valores de 

incidência relatados em diferentes estudos, permite a observação das diferenças 

entre locais. 

 

Tabela 2 - Incidência de candidemia em diferentes países e anos de estudo. 

Local 
Incidência (por 

1000 admissões) 
Ano Referência 

Brasil 1,87 2006 Motta et al. (2010) 

Brasil 1,20 1994 - 2004 Wille et al. (2013) 

Brasil 1,66 2002 - 2003 Colombo et al. (2007) 

Brasil 1,80 2006 - 2011 Hoffmann-Santos et al. (2013) 

China 0,38 2010 - 2011 Tan et al. (2015) 

Hong Kong 0,25 2010 - 2011 Tan et al. (2015) 

   continua 
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conclusão    

Local 
Incidência (por 

1000 admissões) 
Ano Referência 

Índia 1,94 2010 - 2011 Tan et al. (2015) 

Itália 0,31 1998 - 2013 Caggiano et al. (2015) 

Itália 0,79 2009 - 2014 Bassetti et al. (2015) 

Itália 1,80 2004 - 2012 De Rosa et al. (2015) 

Tailândia 1,31 2010 - 2011 Tan et al. (2015) 

Taiwan 2,93 2010 - 2011 Tan et al. (2015) 

Turquia 2,9 2013 - 2014 Sutcu et al. (2016) 

  

Além da incidência, a prevalência das espécies causadoras de candidemia 

também é variável. Apesar de C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis e C. tropicalis 

serem as principais espécies envolvidas nessa doença, sua prevalência varia de 

acordo com o local e, embora C. albicans geralmente seja a espécie predominante 

no mundo todo, sua incidência vem diminuindo, enquanto a incidência das espécies 

não-albicans vem aumentando (CHEN et al., 2010; GUINEA et al., 2014; QUINDÓS, 

2014; GONG et al., 2016; MCCARTY; PAPPAS, 2016). Essas diferenças podem ser 

observadas na Figura 1. 

 

Figura 1. Prevalência de Candida spp. obtida em  diferentes estudos.  

 
[1] Motta et al. (2010); [2] Wille et al. (2013); [3] Colombo et al. (2007); [4] Hoffmann-Santos 
et al. (2013); [5] Caggiano et al. (2015); [6] Bassetti et al. (2015); [7] De Rosa et al. (2015); 
[8] Sutcu et al. (2016). 
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1.5 Diagnóstico das candidemias 

 

O diagnóstico das candidemias é realizado através de hemocultura e, após o 

isolamento, a levedura é identificada utilizando-se, geralmente, testes bioquímicos, 

que podem ser realizados manualmente ou através de aparelhos automatizados 

(ALBATAINEH et al., 2016; KOEHLER; CORNELY, 2016). A identificação da 

espécie é essencial para o tratamento do paciente, visto que a sensibilidade aos 

antifúngicos varia de acordo com a espécie. Portanto, a identificação precisa e 

rápida influencia diretamente no desfecho da candidemia (ALBATAINEH et al., 2016; 

CALANDRA et al., 2016). Apesar da cultura e identificação bioquímica ainda serem 

o padrão de diagnóstico, muitos fatores podem influenciar no resultado, prolongando 

o tempo de identificação ou gerando identificações errôneas. Ainda, a hemocultura 

pode apresentar um resultado falso-negativo. Assim, faz-se necessário o 

desenvolvimento de novas técnicas de identificação (ALBATAINEH et al., 2016; 

CALANDRA et al., 2016). 

As ferramentas moleculares têm sido utilizadas como alternativa no 

diagnóstico das candidemias. A técnica de MALDI-TOF (do inglês Matrix-Assisted 

Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry) é baseada na análise 

do espectro de massa de proteínas ribossomais, que são altamente conservadas, e 

características de cada espécie e é de rápida execução, precisa e reprodutível 

(ALBATAINEH et al., 2016). A tecnologia T2 Ressonância Magnética, que consiste 

no uso de ressonância magnética para detectar produtos de PCR gerados por 

primers desenvolvidos para a região ITS2 de Candida spp., é rápida, sensível e de 

alta especificidade (ALBATAINEH et al., 2016; CALANDRA et al., 2016). Outras 

técnicas baseiam-se na detecção de componentes da parede celular fúngica, 

utilizando PCR ou técnicas imunológicas (CALANDRA et al., 2016). 

 

1.6 Tratamento das candidemias 

 

O tratamento da candidemia é feito utilizando-se basicamente 3 classes de 

antifúngicos: poliênicos, azólicos e equinocandinas (SPAMPINATO; LEONARDI, 

2013). 

Os antifúngicos poliênicos se ligam ao ergosterol da membrana plasmática, 

desestabilizando-a, o que provoca desequilíbrio osmótico e, consequentemente, 
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morte celular. Fazem parte dessa classe a anfotericina B e a nistatina; entretanto, 

somente a primeira está disponível para o tratamento de infecções sistêmicas 

(SPAMPINATO; LEONARDI, 2013; NETT; ANDES, 2016). A anfotericina B é ativa 

contra a maioria das espécies de Candida; porém, apresenta hepato e 

nefrotoxicidade (NETT; ANDES, 2016). Embora a resistência a esse antifúngico seja 

rara, existem relatos de isolados com suscetibilidade reduzida ocasionada por 

diminuição no conteúdo de ergosterol na membrana celular (SARDI et al., 2013; 

SPAMPINATO; LEONARDI, 2013; NETT; ANDES, 2016). 

Os azóis, tais como o fluconazol, voriconazol e posaconazol, apresentam 

mecanismo de ação baseado na desestabilização da membrana plasmática por 

meio da inibição da enzima lanosterol 14-α-desmetilase e, consequentemente, 

inibição da síntese de ergosterol, principal componente da membrana celular fúngica 

(SPAMPINATO; LEONARDI, 2013; NETT; ANDES, 2016).  

O fluconazol apresenta ação contra muitas espécies de Candida; entretanto, 

tem ação reduzida contra C. glabrata e não tem ação contra C. krusei. Já o 

voriconazol apresenta atividade contra essas duas espécies, além de outras do 

mesmo gênero (NETT; ANDES, 2016). Além da resistência intrínseca, isolados de 

Candida spp. podem adquirir modificações que dificultam a ação desses 

antifúngicos. Os mecanismos de resistência adquirida aos azóis são baseados na 

diminuição do conteúdo citoplasmático dessas drogas, ocasionada pela expressão 

de bombas de efluxo, codificadas pelos genes CDR1, CDR2 e MDR1, ou em 

mutações do gene ERG11, que codifica a enzima lanosterol 14-α-desmetilase 

(SARDI et al., 2013; PERLIN; SHOR; ZHAO; 2015; SANGUINETTI; POSTERARO; 

LASS-FLÖRL, 2015).  

Os antifúngicos azólicos geralmente apresentam efeitos adversos leves, 

embora possam, raramente, provocar falência hepática (NETT; ANDES, 2016). 

Dentre os antifúngicos dessa classe, o fluconazol e o voriconazol são utilizados no 

tratamento de candidemia (NETT; ANDES, 2016). 

A classe das equinocandinas é a mais recente e compreende a 

anidulafungina, caspofungina e micafungina. Esses antifúngicos inibem a síntese de 

1,3 β-glucana, desestabilizando a parede celular (SPAMPINATO; LEONARDI, 2013; 

NETT; ANDES, 2016). Seu espectro de ação abrange grande parte das espécies de 

Candida. Como mencionado anteriormente, embora isolados de C. parapsilosis 

possam apresentar maiores valores de CIM, esse fato não é clinicamente relevante 
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(MCCARTY; PAPPAS, 2016; NETT; ANDES, 2016). A resistência a essa classe é 

baseada em mutações no gene FKS, que codifica a enzima 1,3 β-D-glucana-sintase 

(PERLIN; SHOR; ZHAO; 2015; MCCARTY; PAPPAS, 2016; NETT; ANDES, 2016). 

Os antifúngicos dessa classe são bem tolerados e não apresentam efeitos adversos 

graves. Tanto a anidulafungina, quanto a caspofungina e micafungina são utilizadas 

no tratamento da candidemia (NETT; ANDES, 2016). 

Embora existam outras classes de antifúngicos, estas não são utilizadas no 

tratamento de candidemia (NETT; ANDES, 2016). 

A Sociedade Americana de Doenças Infecciosas recomenda que o tratamento 

de candidemia em pacientes não-neutropênicos seja iniciado por uma 

equinocandina. O fluconazol também pode ser utilizado quando o paciente não está 

em estado crítico e a possibilidade de espécies menos suscetíveis a esse 

antifúngico for descartada. Caso haja intolerância, indisponibilidade ou resistência 

aos antifúngicos anteriores, estes podem ser substituídos por anfotericina B. O 

voriconazol também pode ser utilizado, principalmente em casos de candidemia por 

C. krusei. Após a estabilização do paciente e confirmação da suscetibilidade dos 

isolados, a terapia inicial por equinocandina ou anfotericina B pode ser substituída 

por fluconazol. Para pacientes neutropênicos, é recomendado iniciar a terapia por 

uma equinocandina ou anfotericina B. O fluconazol também pode ser utilizado em 

pacientes não-críticos, que não fizeram uso desse antifúngico previamente e que 

não apresentam espécies menos suscetíveis a esse antifúngico. Caso seja 

necessário um maior espectro de ação, o voriconazol também pode ser utilizado 

(PAPPAS et al., 2016). 

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, a Sociedade Brasileira 

de Infectologia e a Sociedade Paulista de Infectologia recomendam que o tratamento 

da candidemia em pacientes não-neutropênicos se inicie com uma equinocandina, 

exceto quando há evidência de C. parapsilosis. Alternativamente, a anfotericina B 

pode ser utilizada em pacientes que não responderam ao tratamento inicial ou que 

apresentam endocardite e meningite. O fluconazol também pode ser utilizado por 

pacientes estáveis e que não foram expostos previamente a esse antifúngico. O 

voriconazol pode ser utilizado em caso de resistência ao fluconazol e em casos de 

envolvimento do sistema nervoso central e endoftalmite. Após a estabilização do 

paciente e confirmação da suscetibilidade dos isolados, a terapia inicial pode ser 
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substituída por fluconazol. Em pacientes neutropênicos, equinocandinas ou 

anfotericina B devem ser utilizadas (COLOMBO et al., 2013). 

 

1.7 Testes de suscetibilidade aos antifúngicos 

 

Os testes de suscetibilidade aos antifúngicos podem ser utilizados para 

direcionar a terapia antifúngica, assim como para monitorar o surgimento de 

resistência e indicar o espectro de ação de possíveis agentes terapêuticos 

(ALBATAINEH et al., 2016). Atualmente, a técnica de microdiluição em caldo é a 

mais utilizada para a determinação da suscetibilidade através da determinação da 

CIM. Duas organizações desenvolveram protocolos para essa técnica, a Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI) e European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing (EUCAST). Os dois protocolos são semelhantes, mas 

apresentam diferenças quanto ao tamanho do inóculo, concentração de glicose no 

meio de cultura RPMI e determinação da CIM (SANGUINETTI; POSTERARO; 

LASS-FLÖRL, 2015; ALBATAINEH et al., 2016). 

Existem, também, métodos comerciais para a determinação da 

suscetibilidade aos antifúngicos: Sensititre™ YeastOne™ colorimetric plate, 

desenvolvido pela  TREK Diagnostic Systems, e Etest®, desenvolvido pela  

bioMérieux. Finalmente, o Vitek® 2 yeast susceptibility test (bioMérieux) é um 

método automatizado também utilizado para essa finalidade (SANGUINETTI; 

POSTERARO; LASS-FLÖRL, 2015). 

A classificação da suscetibilidade depende de uma série de fatores, tais como 

a farmacocinética e farmacodinâmica do agente testado, mecanismos de resistência 

e distribuição dos valores de CIM entre linhagens selvagens e com mecanismos de 

resistência adquiridos (SANGUINETTI; POSTERARO; LASS-FLÖRL, 2015). Para as 

espécies de Candida, existem pontos de corte para a determinação da 

suscetibilidade aos azóis e equinocandinas, mas não para o poliênico anfotericina B. 

Isso se deve à falta de correlação entre os resultados dos testes in vitro e a prática 

clínica. Para esse antifúngico, os estudos geralmente utilizam os valores 

epidemiológicos que separam isolados wild-type, que são suscetíveis, dos não wild-

type, que apresentam mecanismos de resistência adquirida (ALBATAINEH et al., 

2016). 
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1.8 Técnicas de genotipagem 

 

As técnicas de genotipagem são capazes de diferenciar isolados da mesma 

espécie em clones e, assim, contribuir para a identificação de rotas de transmissão e 

confirmação de surtos em unidades hospitalares (ABDELJELIL et al., 2011). Existem 

várias técnicas de tipagem molecular, baseadas em diferentes princípios, cada uma 

com vantagens e desvantagens (CHEN et al., 2005; KHADRAOUI et al., 2010; 

ABBES et al., 2012; ; SONG et al., 2014; CHILLEMI et al., 2016). 

A técnica Pulsed-field Gel Electrophoresis (PFGE) permite a separação de 

moléculas de DNA de grande tamanho. Esta técnica pode ser utilizada na 

cariotipagem eletroforética, que consiste na genotipagem através da diferença de 

tamanho dos cromossomos, ou na análise do DNA genômico submetido à restrição 

enzimática, que diferencia as linhagens através de padrões de bandas obtidos após 

restrição com enzimas. De maneira geral, a segunda técnica apresenta maior poder 

de discriminação (ABDELJELIL et al., 2011; HEO et al., 2011; BATISTA et al., 2014). 

A técnica de PFGE apresenta boa reprodutibilidade. Entretanto, o tempo de 

execução e a necessidade de aparelhos específicos dificultam sua realização 

(CHEN et al., 2005; KHADRAOUI et al., 2010). 

Microsatellite Length Polymorphism (MLP) é baseado no polimorfismo dos 

microssatélites, que são sequências em tandem, e é uma das técnicas mais 

utilizadas na tipagem de fungos (ABBES et al., 2012; CHILLEMI et al., 2016). 

Existem vários microssatélites descritos para Candida spp. e a combinação de dois 

ou mais marcadores aumenta o poder de discriminação da técnica (ABBES et al., 

2012). Essa técnica apresenta alto poder de discriminação, além de ser de rápida 

execução e reprodutível (LI et al., 2015). 

A técnica Multilocus Sequence Typing (MLST) consiste na genotipagem dos 

isolados através do sequenciamento de fragmentos de genes altamente 

conservados, conhecidos como housekeeping, o que fornece dados robustos e 

permite a comparação de resultados entre diversos estudos (CHEN et al. 2009; 

SONG et al., 2014). O banco de dados do MLST está no site www.mlst.net e 

disponibiliza protocolos e informações sobre linhagens do mundo todo. Atualmente, 

são disponibilizadas informações para 29 espécies de bactérias e fungos, incluindo 

C. albicans, C. glabrata e C. tropicalis. 
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1.9 Justificativa do trabalho 

 

Como foi explicitado anteriormente, apesar das espécies de Candida serem 

micro-organismos relevantes em infecções nosocomiais invasivas no mundo todo, a 

epidemiologia das candidemias pode variar de acordo com o local estudado. Assim, 

estudos epidemiológicos locais são de suma importância para a prática clínica, já 

que as diferenças de incidência e prevalência das espécies dificultam a extrapolação 

dos resultados obtidos em outros hospitais.  

Candida spp. apresentam diferenças quanto à sensibilidade aos antifúngicos 

e produção de fatores de virulência, o que torna necessária a identificação da 

espécie. Ainda, algumas espécies são indistinguíveis fenotipicamente e, portanto, 

não são identificadas rotineiramente nos hospitais. Finalmente, a avaliação do perfil 

de suscetibilidade aos antifúngicos, bem como das características fenotípicas e 

genotípicas das linhagens envolvidas em episódios de candidemia, fornece 

informações importantes no estudo de Candida spp. 
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Os resultados obtidos nesse trabalho permitem as seguintes conclusões: 

 

a) apesar da crescente prevalência de espécies não-albicans, a espécie 

C. albicans ainda é predominante. Entretanto, C. glabrata e C. 

tropicalis apresentam relevante prevalência como espécie causadora 

de candidemia no hospital estudado; 

b) apesar da resistência aos antifúngicos ser menos frequente que a 

resistência aos antibióticos, existem isolados de Candida spp. que 

apresentam suscetibilidade diminuída à caspofungina, fluconazol e 

voriconazol. Assim, o monitoramento do surgimento de resistência é 

essencial na prática clínica; 

c) a espécie C. albicans é a principal produtora de fatores de virulência; 

d) a variabilidade genética dos isolados de C. glabrata incluídos nesse 

estudo foi menor que as demais espécies estudadas; 

e) a candidemia atinge pacientes de todas as idades e principalmente 

homens; 

f) os fatores de risco e doenças de base são comuns nos pacientes 

acometidos por candidemias; 

g) a taxa de mortalidade, relacionada à candidemia, continua elevada; 

h) Os resultados obtidos no estudo são importantes para o conhecimento 

das características da candidemia no hospital estudado e podem ser 

utilizados na prática clínica para orientar o tratamento empírico dessa 

doença, bem como para o conhecimento do perfil dos pacientes 

acometidos por candidemias. 
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