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RESUMO 

 

 
As leveduras do gênero Candida, comensais ao homem e parte de sua microbiota 
podem se tornar patógenos em potencial quando ocorre o desequilibrio do sistema 
imunológico do indivíduo, promovendo infecções que podem ser superficiais ou 
sistêmicas, de gravidade variada que irão depender diretamente da capacidade do 
sistema imune do paciente. É sabido que indivíduos com imunocomprometimento 
são aqueles que mais sofrem com as infecções oportunistas causadas pelo gênero. 
São estes os paciente portadores de HIV, pacientes transplantados, em 
quimioterapia, internados, neonatos, grávidas, pacientes com alimentação 
parenteral, que façam uso de cateter ou estejam em qualquer outra condição de 
vulnerabilidade imune. Nas últimas décadas, os relatos de infecção fúngica pelo 
gênero Candida aumentaram consideravelmente. Acredita-se que isso ocorre devido 
ao aumento da sobrevida dos pacientes imunocomprometidos em convívio hospitalar 
e por adaptação e evolução das espécies. Embora a Candida albicans seja 
considerada a com maior patogenicidade e consequentemente a mais associada 
aos casos de infecção, o aumento de relatos de outras espécies de Candida, sendo 
as mais comumente isoladas, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida 
parapsilosis, Candida dublinense e Candida krusei, entre as espécies não albicans, 
está promovendo um desafio no diagnóstico e tratamento das infecções, levando em 
considerações as diferentes características entre as espécies, tropismos e 
resistências intrínsecas antifúngicas de cada uma.Por isso,através de uma revisão 
bibliográfica em diversas bases de dados foram citadas formas de diagnósticos com 
a intenção de demonstrar algumas técnicas empregadas e a importância de 
correlaciona-lo a escolha terapêutica para que seja efetiva e eficaz, aumentando a 
sobrevida dos pacientes,visando o cuidado para que não haja indução da resistência 
antifúngica por erro terapêutico e por fim apresentadas medidas profiláticas simples 
e eficientes para que não continue crescente o número de casos e de disseminação 
hospitalar das infecções fúngicas por por Candida spp. 

 

 

Palavras-chave: Infecções oportunistas; Candida spp; Imunocomprometidos; 

Candidemia.  
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ABSTRACT 

Candida yeasts, humans and part of their microbiota may become potential 
pathogens when the individual's immune system is imbalanced, promoting infections 
that may be superficial or systemic of varying severity that will depend directly on the 
capacity of the system immune response of the patient. It is known that individuals 
with immunocompromising and / or immunosuppression are the ones who suffer the 
most from the opportunistic infections caused by the genus. These are patients with 
HIV, transplant patients, chemotherapy, inpatients, neonates, pregnant women, 
patients with parenteral nutrition, who use catheter or are in any other condition of 
immune vulnerability. In recent decades, reports of fungal infection by the Candida 
genus have increased considerably. It is believed that this occurs due to the 
increased survival of immunocompromised patients in hospital conviviality and by 
adaptation and evolution of the species. Although Candida albicans is considered the 
most pathogenic and consequently the most associated with cases of infection, the 
increase in reports of other species of Candida, being the most commonly isolated, 
Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida parapsilosis, and Candida krusei, 
among the non-albicans species, are promoting a challenge in the diagnosis and 
treatment of infections, taking into account the different characteristics among the 
species, tropisms and intrinsic antifungal resistance of each one. Therefore, through 
a bibliographic review in several databases were cited forms of diagnosis with the 
intention of demonstrating some techniques employed and the importance of 
correlating it with the therapeutic choice in order to be effective and efficient, 
increasing patient survival, aiming to ensure that there is no induction of antifungal 
resistance due to therapeutic error and simple prophylactic measures and efficient so 
that the number of cases and the in-hospital dissemination of fungal infections by 
Candida spp. 

 

Key-words: Opportunistic infections; Candida spp; Immunocompromised; 
Candidemia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entre os milhões de espécies existentes no Reino Fungi, algumas delas são 

patogênicas para o ser humano. O gênero Candida spp é o que mais se destaca, é 

frequentemente isolado em infecções superficiais e invasivas, acometendo vários 

sítios anatômicos, e sendo descritos como o principal patógeno fúngico humano. 

(BARBEDO; GARBI, 2010). Sendo encontradas em até 78% dos casos de 

pacientes imunocomprometidos acometidos por infecções fúngicas oportunistas 

(MAROL; YUCESOY, 2008).  

Nos últimos anos foram observados grandes aumentos nas taxas de 

morbidades e mortalidade no que se refere às infecções fúngicas nosocomiais. O 

gênero Candida spp. tem grande prevalência nos ambientes hospitalares e sua taxa 

de mortalidade geral é alta tornando-se assim um grande desafio para os clínicos 

tanto no seu diagnóstico quanto em seu tratamento efetivo.  

Por décadas, apenas a Candida albicans era considerada capaz de causar 

doença ao homem. Hoje em dia, sabe-se que muitas espécies do gênero, são 

capazes de promover doenças em condições especiais do hospedeiro, 

principalmente quando o individuo se encontra com o sistema imune fragilizado ou 

comprometido, causando diferentes quadros clínicos. Tendo em vista a grande 

ocorrência das infecções por Candida na classe dos pacientes 

imunocomprometidos, o questionamento gira em torno de quais são as espécies do 

gênero Candida mais prevalentes e qual a importância do diagnóstico? 

O objetivo geral deste trabalho foi enfatizar a relevância das infecções 

oportunistas causadas por Candida spp. em pacientes imunocomprometidos 

ressaltando a importância do diagnóstico correto, prevenção e tratamento. Tendo 

como objetivos específicos, citar as principais espécies do gênero promotoras de 

infecções em humanos, fatores clínicos relacionados com as infecções em 

imunocomprometidos. Apontar alguns métodos de diagnósticos laboratoriais, 

principais antifúngicos utilizados no tratamento das espécies de Candida spp. e por 

fim descrever as principais formas de prevenção destas infecções. 

Para este trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica sobre as leveduras 

do gênero Candida causadoras de infecções oportunistas em pacientes 

imunocomprometidos. Para esse fim foram buscados em bases eletrônicas de dados 

como SciELO, NCIB PubMed e LILLACS, no intervalo de 1995 a 2018, usando as 
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seguintes palavras chaves: Candida, leveduras, candidemias, infecções 

oportunistas, imunocomprometidos, antifúngico. 
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2. O GÊNERO CANDIDA  

Pertencente do Reino Fungi, Divisão Eumycota, Subdivisão Deuteromycota, 

Classe Blastomycetes, Ordem Crytococcales, Família Cryptococcaceae, Gênero 

Candida. São morfologicamente leveduriformes (Figura 1), unicelulares e que podem 

tanto se reproduzir sexuada quanto assexuadamente. Dentre as espécies, todas 

produzem blastoconídeos, a maioria das espécies produzem pseudo-hifas e hifas. 

Quando se trata de sua característica macroscópica, suas colônias podem ter 

coloração branco-amarelada, aspecto liso e reluzente (BENNETT, 2015; 

EGGIMANN et al., 2003).  

 

Figura 1 - Imagem microscópica de Candida sp. em forma de levedura. 
 

                
                 

Fonte:  Furletti (2009,p.2) 

 
Este importante gênero fúngico trata-se de micro-organismos comensais, 

normalmente presentes no trato gastrointestinal em até 80% de adultos saudáveis e 

no trato vaginal de aproximadamente 30% das mulheres. Não comumente 

encontrados como colonizadores da pele em condições normais. São fungos 

ubíquos e, portanto, podem ser encontrados em solo, superfícies de alimentos e 

ambientes hospitalares. Porém, mesmo sendo comensais, em algumas situações, 

podem se apresentar como patógenos oportunistas e causar doença (BENNETT, 

2015). 
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 O gênero Candida tem sido considerado como um dos principais agentes 

causadores de infecções sistêmicas de origem hospitalar sendo o principal fungo 

responsável por candidemias (infecções da corrente sanguínea), afetando 

principalmente pacientes imunocomprometidos, como pacientes com infecções 

causadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) (VERONESI-FOCACCIA; 

2010).  

Nas últimas décadas, os relatos de infecção fúngica pelo gênero Candida 

aumentaram consideravelmente. Acredita-se que isso ocorre devido ao aumento da 

sobrevida dos pacientes imunocomprometidos em convívio hospitalar (VIEIRA, 

2014). 

Infecções micóticas oportunistas causadas por fungos do gênero Candida, 

são denominadas candidose ou candidíase. Infecções na corrente sanguínea 

causadas por Candida é denominada como candidíase hematogênica, fungemia, 

candidíase invasiva ou candidemias (VERONESI-FOCACCIA, 2010). 

Antigamente, acreditava-se que a única espécie de Candida era patogênica 

ao homem era a Candida albicans. Entretanto, hoje, sabe-se que muitas leveduras 

podem levar a esse cenário, em eventos especiais e gerar variadas manifestações 

clínicas (SIDRIM, 2010). 

 

2.1 PRINCIPAIS ESPÉCIES  

São conhecidas aproximadamente 200 espécies do gênero Candida, 

entretanto, cerca de 10% são consideradas agentes etiológicos. Destas, as espécies 

de maior interesse clínico são: Candida albicans (Figura 2-A), Candida glabrata, 

Candida krusei (Figura 2-D), Candida parapsilosis, Candida tropicalis (Figura 2-B) 

Candida dubliniensis (Figura 2-C) e Candida lusitaniae. Sendo a Candida albicans a 

mais frequente em isolamentos nas infecções tanto invasivas quanto superficiais 

(BARBEDO; SGARBI, 2010).  

Figura 2 - Aspecto de colônia de diferentes espécies de Candida cultivadas 

em CAID2 a 37 ° C durante 48 horas. A – Candida albicans, B - Candida tropicalis, C 
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– Candida dubliniensis, D – Candida krusei.

 

 
Fonte: Eraso, et al. (2006,p.44 ) 

 
 

A Candida albicans é um dos agentes fúngicos patogênicos oportunistas mais 

importantes do gênero, que infecta os humanos. Uma levedura com versatilidade e 

grande capacidade de sobreviver como comensal em diferentes sítios anatômicos, 

lidando com suas particularidades. Essa característica faz com que o microrganismo 

em momentos de fragilidade imune do hospedeiro, seja capaz de causar doença 

com facilidade por já ser residente e habituada às adversidades do habitat 

(BARBEDO; SGARBI, 2010).  

Candida albicans se destaca como a mais frequente nos isolamentos feitos 

em infecções superficiais e invasivas em diferentes partes do corpo. Sendo ainda a 

com maior potencial patogênico e bastante conhecido, tendo como principais fatores 

de virulência as adesinas, que a proporciona a capacidade de aderência a diversas 

mucosas. Uma grande diferença de algumas outras espécies, é que a Candida 

albicans apresenta pleomorfismo, ou seja, além de produzir leveduras e pseudo-

hifas, produz também hifas verdadeiras (Figura 3). Além da produção de enzimas 

como proteinases e fosfolipases e a termotolerância significativa (JAWETZ, 2014). 
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Figura 3 - Morfologia da Candida albicans com a formação de hifas, 

microscopia da cultura em meio cornmeal. 

 
      

Fonte: Portal São Francisco (2014) 

 

As candiduras ou candidemias por Candidas não albicans ganharam espaço 

após as décadas de 80 e 90, onde houve uma alta ocorrência de infecções 

documentadas por diversos autores. Sendo as mais comumente isoladas, Candida 

tropicalis, Candida glabrata, Candida parapsilosis, e Candida krusei, entre as 

espécies não albicans (DEBUSK et al., 1994). 

Sendo citada entre as três espécies de Candida mais responsáveis por 

candidemias em pacientes oncológicos,tendo seu destaque em pacientes com 

leucemias. A Candida tropicalis tem seu potencial de agente oportunista aumentado 

em pacientes com supressão da flora bacteriana pelo uso de antibióticos, pacientes 

com neutropenia, e em pacientes com a mucosa intestinal afetada por estresse 

(WINGARD, 1995). Ao contrário da Candida albicans que é encontrada por vezes na 

microbiota, a Candida troplicalis, quando isolada é associada à infecção (BARBEDO; 

SGARBI,2010). 

A Candida glabrata classificas-se como um importante fungo patogênico do 

ambiente hospitalar, mesmo podendo ser considerada comensal na flora de 

indivíduos saudáveis, a espécie quando em condições que a tornam patogênica se 

enquadra também entre as três espécies mais comuns em relatos de candidíase 

sistêmica. Esse expressivo aumento no seu índice de infecção e patogenicidade têm 

sido relacionados à pacientes expostos ao uso prolongado de fluconazol, em 

consequência da menor sensibilidade da espécie ao antifúngico. Outro aspecto 

peculiar da epidemiologia da espécie é sua frequente incidência em pacientes 
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idosos, sendo grande o índice de isolamento em pacientes acima de 65 anos 

(DIEKEMA; PFALLER; JONES; 2002). 

Possuindo ocorrência maior no público infantil, a Candida parapsilosis, é 

isolada em crianças e recém-nascidos prematuros internados em unidades de 

terapia intensiva. Esse fungo tem alto poder de proliferação em soluções glicosadas, 

produz biofilme, e é colonizador comum da pele. Sendo essa localização anatômica 

a responsável pela associação a outra forma mais recorrente de infecção pela 

espécie, que são infecções causadas por introdução de materiais exógenos como 

cateteres, levando a manifestações clínicas incluindo, fungemias, endocardites, e 

peritonites (RICHARDSON, 2008). 

A Candida krusei é uma espécie caracterizada por sua ampla resistência a 

agentes antifúngicos, apresentando resistência natural ao Fluconazol, além de 

demonstrar sensibilidade baixa a anfotericina B. Levando a sua associação a 

infecções em pacientes expostos a terapias prolongadas que resultam em 

neutropenia (BARBEDO; SGARBI, 2010). Além de ser citada como patógeno 

hospitalar ocasional geralmente encontrado em pacientes com malignidades 

hematológicas ou recém-transplantado (WINGARD, 1995). 

A Candida dubliniensis é a espécie do gênero mais semelhante com a C. 

albicans, tanto geneticamente quanto filogeneticamente, morfologicamente e em 

relação a sua bioquímica, tornando necessário o uso de provas de assimilação de 

carboidratos, diferenciação em meio cromogênico (que apenas é considerada por 

alguns autores), produção de clamidosporos e uso de técnicas moleculares para 

distingui-las, entretanto, esta espécie emergente é menos patogênica que a C. 

albicans e a menor patogenicidade está relacionada diretamente com a sua 

capacidade reduzida de produzir hifas, consequentemente reduzindo seu potencial 

invasivo (BARBEDO; SGARBI, 2010). Ainda são poucos os relatos de doenças 

sistêmicas causadas pela C. dubliniensis,não excedendo o índice 2%, em sua 

maioria os casos associados a ela são infecções de mucosa oral em pacientes com 

HIV (KRCMERY; BARNES; 2002). 

A Candida lusitane, embora menos frequente em associações com infecções 

invasivas, ainda sim é encontrada em pacientes imunodeprimidos, Causa ligada a 

espécie apresentar resistência a anfotericina B durante o tratamento, o que em 

circunstancias comuns pode ser marcado como uma característica que a distingui 

das outras espécies. Bem como a Candida albicans e Candida glabrat, a espécie 
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lusitane apresenta o fenômeno de switching que possibilitará uma melhor adaptação 

a diversos sítios anatômicos, mesmo não sendo considerada uma espécie presente 

na microbiota, e uma futura seleção de genes de resistência a agentes antifúngicos 

(BARBEDO; SGARBI, 2010). 
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3. FATORES ASSOCIADOS À INFECÇÃO POR CANDIDA SP.  

 

São inúmeros os fatores associados a patogenia das candidíases,estes que 

vão de condições do hospedeiros até fatores que envolvem a própria levedura.O 

gênero Candida é composto por microrganismos comensais, e portanto são 

encontradas em diversos sítios biológicos de homens e animais,para que atuem 

como patógenos são necessários falhas nas defesas normais do hospedeiro.Os 

fatores gerais que são predisponentes para infecções por Candida spp. 

compreendem o imunocomprometimento, diabetes mellitus, antibióticoterapia e 

fatores iatrogênicos, como, uso matérais exogénos, sondas e cateteres. Além 

disso,encontram-se diversos fatores específicos de risco associados a espécies do 

gênero (KOJIC;DAROVICHE, 2004). 

Outras condições de risco mencionados são as cirurgias invasivas, ventilação 

mecânica,hemodiálise, terapia antineoplásica e pacientes mantidos em ambientes 

hospitalres (GIOLO; SVIDZINSKI, 2010). 

Os fatores patogênicos associados a levedura podem variar de acordo com a 

espécie. Também chamado como fator de virulência,a Candida albicans é a espécie 

que apresenta númerosos desses fatores que permitem que seu desenvolvimento 

seja melhor e consequentemente causa doenças com maior frequência quando 

comparada às outras espécies de Candida (RAJU;RAPPA, 2011). 

 

3.1. PRINCIPAIS FATORES RELACIONADOS AO HOSPEDEIRO 
 

O principal fator associado ao hospedeiro e a patogenia por espécies de 

Candida é o comprometimento do sistema imunologico do hospedeiro,os pacientes 

imunocomprometidos ou imunossuprimidos são aqueles que possuem predisposição 

a infecções por defeitos que podem ser definitivos ou temporários no sistema de 

defesa.Entretanto, até mesmo em indivíduos sadios, tem períodos em que seu 

sistema imune não apresenta pleno funcionamento, como por exemplo em recém-

nascidos, gestantes e até mesmo pacientes em terapia medicamentosa,tornando-os 

vulneráveis (KONEMAN et al., 2001) 

Um paciente que possui seu sistema imunológico comprometido traz consigo 

inúmeras alterações em seu sistema de defesa, por exemplo, pacientes com HIV e 

tuberculose tem a supressão da função dos seus leucócitos polimorfonucleares, na 
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aderencia desses, na quimiotaxia e na capacidade fagocítica que são afetadas 

levando a suceptibilidade de infecções oportunistas (KOJIC; DAROVICHE, 2004). 

No entanto, a proliferação do microrganismo é mais um aspecto muito 

importante no processo de infecção, acredita-se que grande parte dos casos da 

disseminação hematogênica da Candida spp. seja por via endógena, essa teoria se 

baseia na migração da levedura vinda do trato gastrointestinal, onde há rica 

colonização pelo gênero Candida em até 70% da população normal. Avançados 

métodos de identificação e genotipagem mostram que a maioria dos casos de 

candidemia, as cepas colonizantes do hospedeiro são similaridade as infectantes, 

confirmando a provável origem desencadeadora da forma endógena de infecção 

(COLOMBO, 2003).  

 Indivíduos que se submetem a procedimentos invasivos frequentemente 

como o uso de cateteres urinários, cateteres vasculares em posição central, uso de 

sondas para nutrição,implantes de próteses, administração parenteral de soluções, e 

pacientes que tenham o epitélio ou mucosas traumatizados, seja por cortes ou por 

extensas queimaduras,demonstam maior grau de risco e infecção pois possibilitam a 

proliferação, translocação de sítio, potencialização da colonização do patógeno e 

consequentemente infecção (COLOMBO, 2003) 

Outro fator muito relevante é a relação da suceptibildade de  infecções com a 

flora bacteriana residente do indivíduo,esta demonstra o fundamental papel da flora 

bacteriana no controle da proliferação de outros microrganismos. Sendo importante 

a discriminação do uso de antibióticos de amplo espectro porque em terapias 

prolongadas podem tornar o organismo mais susceptível a infeção fúngica devido a 

supressão da microbiota residente e potencializa assim a proliferação das espécies 

de Candida (PFALLER, 2008). 

 

3.2. PRINCIPAIS FATORES ASSOCIADOS AO PATÓGENO 

O principal aspecto relacionado ao patógeno chama-se virulência que é a 

capacidade de promover doença, e é apontada por varios fatores. Esses fatores são 

características genéticas,entretanto só são expressados em condições especificas e 

favoráveis para o patógeno, que podem ser , Ph , nível de oxigenação, temperatura 

e disponibilidade de nutrientes (RODRIGUES, 2008). 

As espécies de Candida possuem inúmeros fatores de virulências, dentre 

eles,fatores que facilitam a sua proliferação; adesão ao tecido do hospedeiro; o 
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pleomorfismo, habilidades de evasão de defesa, flexibilidade fenotípica (fenômeno 

switching), além das exoenzimas hidrolíticas ,fosfolipases,proteinases ,e hemolisinas 

produzidas pelo patógeno que facilitam a invasão (SIDRIM; ROCHA, 2004).  

O elemento primordial do mecanismo de virulência do microrganismo é a sua 

competência em se aderir ao hospedeiro.No caso das leveduras do gênero Candida  

suas paredes celulares são constituídas por glucanos, quitinas e manoproteinas, que 

não servem apenas para estruturar mas sim é onde começa a interação de adesão 

da levedura com o meio,as proteínas que revestem a parede celular do fungo são as 

adesinas, e elas conferem a aderência da levedura a recptores extracelulares, como 

os de fibronectinas e  fibrinogênio (PFALLER, 2008). 

 As espécies de Candida podem se aderir a superfícies de dispositivos 

médicos como cateteres e sondas, por formarem biofilmes. Para a formação destes 

biofilmes ocorrem uma série de etapas (Figura 4) até a sua formação de fato, que 

vão da aderência da levedura, proliferação, pleomorfismo tornando-se 

hifas,aglomerando material de matriz extracelular e por fim a formação do 

biofilme,levando a  dispersão das células a partir dele. Este é um fator que indica 

grande habilidade de adaptação e tem função importante na invasão de tecidual, 

facilitando a disseminação do patógeno por via hematogênica.Contudo, ainda é 

sabido que o biofilme tem capacidade para alterar a suceptibilidade do fungo a 

diversos agente antifúngicos,conferindo-os resistência aos mesmos (RODRIGUES, 

2008). 

 

 

Figura 4: Etapas no processo de formação de um biofilme. 

 

 

Fonte: Nature Reviews Microbiology,Finkel & Mitchell,( 2011,p 109) 
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É frequente o isolamento de espécies como Candida parapsilosis e Candida 

albicans em pacientes com candidemia, por acreditar-se na grande capacidade de 

aderência das espécies, possibilitam que as mesmas se consigam se aderir em 

superfícies plásticas como as de cateteres e materiais exógenos, principalmente a 

Candida parapsilosis (KOJIC; DAROVICHE, 2004). 

A capacidade da Candida spp. de mudar sua morfologia de acordo com as 

condições de temperatura e do pH é chamada de dimorfismo ou pleomorfismo,que é 

a variedade de formas no seu crescimento e desenvolvimento,uma característica 

apresentada pelo gênero que permite uma maior interação do fungo com o 

hospedeiro. Essa habilidade lhes confere maior potencial de invasão, além de que a 

formação de pseudohifas e hifas também impede que o microrganismo seja 

fagocitado por macrófagos conferindo-lhes escape contra células de defesa 

(SIDRIM; ROCHA, 2004). 

O gênero Candida ainda é capaz de produzir fosfolipases que são enzimas, 

capazes de hidrolisar uma ou mais ligações éster nos glicerofosfolipídeos presentes 

nas membranas celulares contribuindo para virulência e conferindo um potencial de 

dano ao hospedeiro (DEBUSK et al., 1994). 

 

3.3 PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

O gênero Candida quando em condições favoráveis podem acometer 

diversos sítios anatômicos e causar diferentes manifestações clínicas, que podem 

ser dividida em superficiais que são as candidoses cutâneas e mucocutâneas,ou 

infecções disseminadas as candidemia e candidoses invasivas. O tipo de 

manifestação e o grau intensidade vão depender do sistema imunológico do 

paciente acometido (SARDI et al., 2013). 

Nas candidoses cutâneas e mucocutâneas as principais infecções são; as 

Candidoses Orofaríngeas que acometem mucosa bucal, palato, língua, cantos da 

boca (queilite angular), amígdalas ou faringe e podem se apresentar de duas 

formas, Candidose pseudomembranosa aguda e a atrófica crônica. As 

Balanites,vulvovagintes,mastites e candidoses anais também se enquadram neste 

cenário e são marcadas por intenso eritema e secreções puriginosas. Por fim a 

classe das infecções cutâneas e mucocutâneas incluem as onicomicoeses por 
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candida,que acomentem as unhas, o intertigo que são lesões eritematosas 

interdigitais,e em dobras de pele,e a Candidose mucocutânea crónica que pode 

acontecer na mucosa oral, pele, unhas, couro cabeludo, tronco, mãos e dedos e são 

caracterizadas por lesões vermelhas hiperqueratinizadas (BARBEDO; SGARBI, 

2010). 

As infecções disseminadas,ou candidoses invasivas, incluem as candidemias, 

a manifestação mais comum das disseminadas, por estar presente no sangue a 

levedura pode acometer diversos sítios, sendo nesse quadro presente os 

microabcessos em diferentes órgãos, a candidemia podendo levar a 

endocardite,endoftalmite,a cronicidade levando ao quadro de Candidose 

disseminada crónica (candidose hepatoesplénica) ou até mesmo choque séptico, 

levando a morte. Além disso, ainda podem as infecções focais invasivas que 

comprometem o trato urinário (candiduria), osteoarticulares,peritonite e até meninges 

(SARDI et al., 2013). 
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4. IDENTIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO LABORATORIAL, ANTIFÚNGICOS E 

PROFILAXIA. 

4.1 IDENTIFICAÇÃO E DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

Existem inúmeras técnicas usadas no diagnóstico laboratorial de infecções 

causadas por espécies do gênero Candida, e com o aumento do aparecimento de 

diferentes tipos em amostras clínicas, como por exemplo, as espécies não-albicans, 

houve o aumento na dificuldade de identificação e distinção das mesmas, fazendo-

se cada vez mais necessário o emprego de diversas técnicas e aprimoramento para 

que seja realizados uma identificação e diagnóstico preciso (JAWETZ, 2014). 

Umas das técnicas mais conhecidas é o exame direto, nele é possível 

visualizar estruturas leveduriformes (blastoconídios), hifas e pseudo-hifas no 

microscópio entre lâmina e lamínula. (JAWETZ, 2014). Caso o material seja corado 

por técnica de Gram, vão apresentar coloração positiva. Este método é realizado 

com as seguintes etapas: adiciona-se uma gota de hidróxido de potássio (KOH) a 10 

ou 20%, em uma lâmina de microscopia, uma porção da amostra a ser examinada e 

sobrepõe uma lamínula na amostra, para intensificar a clarificação, a mistura é 

aquecida ligeiramente, sobre a chama de um bico de Bunsen, sem deixar ferver, e 

após 20 minutos é feita a leitura em microscópio óptico comum onde se observa 

inicialmente com objetiva de 10x, seguida da objetiva de 40x. Finalmente, na 

amostra positiva, pode-se visualizar blastoconídios e pseudo-hifas. (BARBEDO; 

SGARBI,2010).  

Além do exame direto, deverá ser utilizada a amostra para isolamento do 

agente etiológico e observação da macromorfologia através do método de cultivo de 

microrganismos, sendo este o método considerado “padrão ouro” para diagnóstico. 

(BARBEDO;SGARBI, 2010). Para isso, é realizada o semeio do material no meio de 

cultura sólido. O meio mais utilizado no isolamento primário de Candida é o ágar 

Sabouraud dextrose (ASD) com clorafenicol, em placa de petri ou tubo. Devido o 

baixo pH do ASD e o antibiótico, não há o crescimento de diversas bactérias, apenas 

o de leveduras (BARBEDO; SGARBI, 2010).Em seguida, as placas contento a 

cultura são levadas a estufa onde serão incubadas à 35ºC de 24h a 48h. Após o 

período de incubação deve-se observar se houve ou não crescimento 

microbiológico, caso haja crescimento (figura 5), serão observadas colônias de 
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tonalidade branca ou creme, geralmente de textura cremosa e superfície lisa, 

podendo também apresentar-se rugosas (BARBEDO; SGARBI, 2010).  

Figura 5 - Colônias de Candida sp.: Placa de petri com ágar Sabouraud 

Dextrose e clorafenicol, com crescimento em colônias homogêneas e coloração 

creme. 

 
Fonte: Porter; kavanough, ASM MicrobelLbrary (2011) 

 

Para diferenciação de espécies de Candida e identificação presuntiva em 

cultura, é usado o meio cromogênico, no qual se torna possível a diferenciação das 

espécies de acordo com a morfologia e cor das colônias.Semeadas no meio 

CHROMagar Candida (Figura 6), incubadas em estufa a 35ºC por 24 a 48h, as 

principais espécies do gênero Candida apresentam as seguintes colorações; C. 

albicans cresce formando colônias verdes e lisas, C. tropicalis formam colônias azuis 

metálicas e lisas, e C. krusei forma colônias rosadas e ásperas, enquanto outras 

espécies de Candida crescem apresentando colônias com coloração entre brancas e 

malvas.Uma grande vantagem desse meio é a possibilidade de identificar culturas 

mistas (COLOMBO, 2007). 

 

Figura 6 - Meio CHROMagar Candida. Apresenta colônias com colorações 

diferentes, de acordo com cada espécie. 
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Fonte: Bouchara (2017, p1) 

 

 Prosseguindo com analise dos aspectos morfológicos, o teste de tubo 

germinativo é um teste bastante usado para identificação das espécies do gênero, 

em especial de C. albicans e C. dubliniensis. Nesse, é feita uma suspensão em tubo 

com 0,5 mL de soro (sendo este de origem humana, ou estéreis originados de 

coelho, boi e cavalo) e uma colônia isolada de amostra clínica, essa cultura é 

incubada por 2 a 4 horas a 37ºC. Após incubação, é adicionada uma gota dessa 

cultura em uma lâmina, coloca-se a lamínula e é realizada a leitura ao microscópio 

(figura 7), identificando a formação ou não de tubo germinativo (RAJU; RAPPA, 

2011). 

 

Figura 7 – Tubo germinativo emergindo de um blastoconídio – Candida 
albicans (400 X) 

. 

           
Fonte: Eraso, et al. (2006,p.53 ) 
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Técnicas de sorologia também são empregadas no diagnóstico de 

candidíases, testes como, ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay), teste de 

aglutinação em látex, contra imunoeletroforese e imunodifusão, se baseando na 

procura por anticorpos no soro e antígenos fúngicos nos fluidos corporais e no soro 

(BARBEDO; SGARBI, 2010). 

Testes bioquímicos são utilizados para diferenciação e confirmação da 

identificação da espécie. Frequentemente utilizados testes de assimilação de 

carboidratos, microcultivo em ágar fubá-tween 80, de nitrogênio (auxanograma) e 

fermentação dos carboidratos (zimograma). (BARBEDO; SGARBI, 2010) 

Atualmente a biologia molecular e a genotipagem estão conquistando o 

cenário do diagnóstico, mostrando-se úteis para diferenciar tanto inter como intra-

espécie. Entretanto, mesmo sendo considerado o teste de maior sensibilidade, o 

PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) ainda é um método caro e acaba sendo 

inviável para torna-se de rotina. (CARVALHO, 2007) 

Entretanto, buscando formas alternativas ainda no ramo da biologia molecular 

uma técnica baseada no PCR (Reação em cadeia de polimerase) a RAPD 

(amplificação aleatória de DNA polimórfico) foi criada e esta se baseia em amplificar 

uma o DNA de uma pequena sequência contendo de 9 a 10 pares de bases, usando 

primers aleatórios que possibilitam avaliar a correlação genética entre isolados de 

mesma espécie. A RAPD-PCR tem vantagens como o baixo custo, fácil implantação 

e execução, além de ser possível comparar materiais obtidos de amostras clínicas 

com os de fontes inanimadas tornando-se um teste importante para a área 

epidemiologica hospitalar (CARVALHO, 2007). 

A grande preocupação com o desenvolvimento da resistência a agentes 

antifúngicos vem fazendo com que os testes de suscetibilidade a antifúngicos sejam 

cada vez mais solicitados na identificação das cepas envolvidas e indispensáveis 

para iniciação da terapêutica correta, pois um diagnóstico preciso da espécie 

envolvida não é apenas importante para o aspecto epidemiológico, mas também 

para o aspecto clínico, pois as espécies de Candida apresentam sensibilidades e 

resistências adversas a diferentes antifúngicos (RODRIGUES, 2008). 

O teste de suscetibilidade a antifúngicos, método que foi padronizado pelo 

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), em 1997, apesar de ser referência 

como antifungigrama, emprega uma técnica muito trabalhosa, a qual o princípio é o 

de diluição em caldo, e requer tempo, pois é uma técnica demorada, que leva 
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aproximadamente 48h para que possa ser executada a leitura, requer também 

habilidade daquele que a manipula por conta da riqueza de detalhes e complexidade 

de leitura, o que o torna inviável para rotina laboratorial (CARVALHO 2007). 

Por fim, o teste de difusão em disco (figura 8), é o mais usado para avaliação 

da sensibilidade a antifúngicos, é o método mais acessível, pelo baixo custo, baixa 

complexidade, já que a técnica consiste apenas na implantação de discos 

embebidos em diferentes antifúngicos, no meio sólido onde foram semeadas 

colônias do microrganismo em questão, para que assim possa avaliar a capacidade 

inibitória e sensibilidade do fungo ao agente, e essa avaliação é a realizada através 

da medida das zonas ou halos de inibição do crescimento do fungo, assim como o 

das bactérias (SIDRIM; ROCHA, 2004). 

Figura 8 - Teste de sensibilidade através do teste de difusão em disco, foram 

utilizados os seguintes agentes antifúngicos para o teste anfotericina B (A), nistatina 

(N), cetoconazol (C) e fluconazol (F), havendo aparecimento do halo de inibição 

formado pelo fluconazol e cetoconazol, frente a C. albicans resistente, semeado 

em meio MHA (Ágar Müeller Hinton) suplementado com glicose 2% e 0,5 mg/mL de 

azul de metileno. 

 

 
Fonte: Revista Brasileira de Analises Clínicas - Silva (2016) 
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A técnica do disco de difusão permite apenas classificar em sensíveis, 

sensíveis dose-dependentes e resistentes, e tal classificação é de suma importância 

para evitar terapias erronias e sem sucesso que posteriormente podem acarretar em 

aumento da resistência do patógeno a antifúngicos (SIDRIM; ROCHA, 2004). 

 

4.2 PRINCIPAIS AGENTES ANTIFUNGICOS UTILIZADOS  

O tratamento das infecções causadas por fungo é feito com agentes 

antifúngicos, contudo é extremamente importante que haja cautela no tipo de terapia 

por possuírem alta toxicidade e risco devido à semelhança entre a célula do 

hospedeiro e a célula fúngica, tanto fisiológicas quanto em sua composição 

bioquímica. Os agentes antifúngicos são classificados a partir da sua ação biológica, 

substancias que matam os fungos são chamadas de fungicidas, e as que inibem seu 

crescimento, de fungistaticos  (GIOLO; SVIDZINSKI,2010).  

A terapia antifúngica contra Candida spp é voltada principalmente para o uso 

dos azólicos como cetoconazol e miconazol (imidazólicos), itraconazol, fluconazol, 

voriconazol (triazólicos), as equinocandinas sendo elas as caspofunginas e as 

micafunginas e os poliênicos, como a anfotericina B (BARBEDO; SGARBI, 2010). 

Os pertencentes do maior grupo de antifúngicos, os azóis,tem sua ação 

baseada na inibição da enzima lanosterol 14α demetilase responsável pela 

biossíntese do ergosterol da celular fúngica, e quando há inibição da enzima leva ao 

acúmulo de esterol tóxico que ocasiona perda da integridade da membrana celular. 

Os triazólicos são as principais escolhas nos tratamentos de várias infecções 

fúngicas superficiais e sistêmicas e como medida profilática juntamente com as 

equinocandinas, para pacientes predispostos a desenvolver infecções fúngicas, 

como os imunocomprometidos, devido sua menor toxicidade que os poliênos e boa 

biodisponibilidade (RODRIGUES, 2008). 

Considerada como o mais potente dos antifúngicos por possuir boa 

efetividade e amplo espectro, a anfotericina B é um agente antifúngico da classe dos 

poliênos,que só pode ser administrado via endovenosa, pois não é absorvida 

oralmente. Seu mecanismo de ação age diretamente no ergosterol, que é um 

constituinte da membrana celular do fungo, acarretando na alteração da 

permeabilidade da membrana, levando a lise. Entretanto, a anfotericina B é um 
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fármaco altamente tóxico, é nefrotóxico, e hepatotóxico, e, portanto tem sua 

utilização limitada (COLOMBO; GUIMARÃES, 2007). 

As equinocandinas são os antifúngicos mais recentes, de amplo espectro, os 

principais pertencentes são as caspofunginas, anidulafungina e as micafunginas. 

Sua ação fungicida mostra uma vantagem em comparação ao fluoconazol que é um 

fungistático e por isso mais suceptível a desenvolver resistência, diferentemente das 

equinocandinas. O mecanismo de ação das equinocandinas se baseia na inibição da 

síntese de 1,3-β-D-glucano e afetando parede celular fúngica, levando a uma perda 

da integridade seguida de desequilíbrio osmótico e lise (BARBEDO; SGARBI, 2010). 

Contudo, diferentes classes de antifúngicos são apresentadas no mercado, 

com diferentes mecanismos de ação e indicações, entretanto, para uma terapia 

eficaz haverá fatores determinantes que devem ser levado em consideração, como 

estado clínico do paciente, a espécie envolvida na infecção, sítio da infecção, e 

principalmente o perfil de sensibilidade da cepa em questão para a escolha do 

antifúngico mais eficaz, sabendo se a espécie não possui mecanismos de 

resistência ao agente antifúngico (COLOMBO; GUIMARÃES, 2007). 

4.2.1 RESISTENCIA ANTIFÚNGICA 

Para que um microrganismo seja considerado resistente a um antimicrobiano 

ele precisa demonstrar crescimento mesmo na presença de concentrações 

normalmente eficazes do fármaco. A resistência a agentes microbianos pode ser 

classificada como, primária, quando a cepa é naturalmente resistente a um fármaco 

mesmo antes de ter tido contato. E pode ser classificada como secundária ou 

adquirida, quando há a aquisição de mecanismos de escape ou modificação de 

genoma que permitem a resistência levando a sobrevivência e reprodução na 

presença do agente (RUSSEAL  et al., 2012). 

O aumento da expressão do gene ERG11, resultado e uma mutação gênica, 

que leva a uma baixa do ergosterol na membrana fúngica, diminuindo as ligações 

entre o fármaco e o ergosterol, não havendo assim a formação dos “poros”, esse 

evento caracteriza um exemplo de mecanismo de resistência em cepas de candida a 

alguns azólicos e até a polienos (RUSSEAL et al., 2012). 

O crescimento do número de mecanismos de resistência das espécies de 

Candida a antifúngicos é um motivo preocupante e que demonstra a necessidade do 
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cuidado com o uso desses agentes antifúngicos, que deve ser sempre usado 

baseado no diagnóstico preciso da espécie em questão, além de confirmar que é 

preciso atentar-se a profilaxia como estratégia para evitar sua disseminação entre os 

fungos, bem como com as bactérias, que hoje se tornaram um grande desafio no 

cenário de infecções hospitalares por cepas resistentes (KOJIC; DAROUICHE, 

2004). 

4.3 PROFILAXIA  

Considerando que o gênero Candida é um patógeno oportunista e acomete 

principalmente pacientes imunocomprometidos, a partir de vários fatores, seja por 

erros iatrogênicos ou por antibioticoterapia prolongada. Acredita-se que a profilaxia 

deve ter seu foco voltado no controle dos fatores de risco, identificando-os e 

minimizando a exposição de paciente aos riscos (COLOMBO, 2003).  

É sabido que o uso prolongado e indiscriminado de antibióticos é causa direta 

para a proliferação fúngica intestinal, por diminuição da flora bacteriana, que facilita 

a translocação e disseminação hematogênica das leveduras. Portanto, é possível 

dizer que uma medida profilática eficaz é o uso prudente e racional desses 

fármacos, além de combinar a terapia com um diagnóstico preciso e correto, tendo 

conhecimento do microrganismo em questão para uma terapia eficaz e de curto 

prazo (GIOLO; SVIDZINSKI, 2010).  

A infecção hospitalar fúngica é como as demais infecções que acometem o 

âmbito hospitalar, para que haja a redução desses eventos, o plano de medidas 

profiláticas deve incluir uma simples e indispensável medida, a higienização das 

mãos, pois ela é a ponte de contato do profissional da saúde, do meio externo e 

consequentemente dos microrganismos com o paciente, e dele com o ambiente, 

além disso, medidas como conscientização, reeducação, vigilância, regras rígidas 

quanto ao uso e prescrição de medicamentos, esterilização e manutenção da 

limpeza do ambiente, são passos fundamentais para que se reduza 

significativamente o índice de contaminação, disseminação e infecções fúngicas 

hospitalares (GIOLO; SVIDZINSKI,2010) 

Por fim, uma medida preventiva que tem sido questionada, mas é realizada 

em algumas redes de saúde, é a profilaxia com terapia antifúngica em pacientes 

mais suscetíveis, como imunocomprometidos por HIV, quimioterapia e pacientes 
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cirúrgicos, e embora tenha sucesso, esta medida é um pouco controvérsia devido a 

possível sobrecarga do paciente, intoxicação e possibilidade de desenvolvimento de 

resistência microbiana (COLOMBO; GUIMARAES, 2003). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o aparecimento crescente das espécies de Candida envolvidas 

nas infecções que afetam pacientes imunocomprometidos, pode-se dizer que o 

gênero tornou-se um risco adicional à saúde desses pacientes, sendo demonstrado 

como um patógeno oportunista com grande capacidade de promover diferentes 

manifestações clínicas de gravidades variadas. 

Como apontado nesta revisão bibliográfica, a espécie Candida albicans é 

considerada o principal agente etiológico quando se trata de infecções pelo gênero, 

entretanto não foi deixado de evidenciar as diferentes espécies não albicans, como a 

Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida dublinenses e a 

Candida krusei que apresentaram-se como espécies emergentes em infecções à 

imunocomprometidos. 

O imunocomprometimento é o principal fator de risco para que haja infecção 

por Candida sp.,porém várias condições podem levar a esse cenário, sendo HIV e 

antibioticoterapia prolongada e de amplo espectro as mais relacionadas com os 

pacientes acometidos pela infecção por leveduras do gênero, tendo como aliados ao 

sistema imune já comprometido a  permanecia hospitalar, procedimentos invasivos 

tais como uso de cateteres, proporcionando um maior risco de contaminação, além 

da contaminação endógena por translocação das leveduras.Levando o paciente a 

manifestações clínicas que vão de superficiais até sistêmicas e variam de acordo 

com o grau de comprometimento do seu sistema imunológico e da espécie em 

questão. 

Contudo, mostrou-se nesse estudo a relevância de um diagnóstico correto e 

preciso, ressaltando o quão importante é que a espécie do microrganismo em 

questão seja conhecida, pois de acordo com as peculiaridades de cada uma das 

espécies, fica mais fácil escolher uma terapia adequada, e eficaz que reduza os 

riscos aos pacientes além de evitar que haja uma exposição desnecessária podendo 

acarretar em desenvolvimento de resistência antifúngica. 

Por fim, além de apontar o diagnóstico correto como uma peça chave no 

tratamento das infecções por Candida spp., outro fator é determinante para que haja 

sucesso na melhoria da qualidade de vida desses pacientes e na redução das taxas 

de infecção pelo gênero, é a profilaxia , essa que embora nos últimos anos tenha 

sido cuidada com mais atenção, ainda há muito que possa se fazer, e principalmente 

o básico, por exemplo a vigilância rigorosa  de pequenos feitos como a higienização 
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das mãos,aparelhos,e ambiente,contando com  o alerta constante aos profissionais 

sobre medidas profiláticas, são medidas que podem levar a reduções significativas 

no acometimento desses pacientes, e nas infecções hospitalares pelo gênero 

Candida e outros microorganismos. 
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