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Introdução

A candidíase é uma micose causada por espécies 
de Candida, considerada uma das leveduroses mais 
prevalentes, onde determinadas espécies estão 
presentes na microbiota da pele e mucosas favorecendo 
a ocorrência de diversos quadros clínicos [1]. Estas 
leveduras têm grande importância pela alta freqüência 
com que colonizam e infectam o hospedeiro humano. 
No Brasil, as principais espécies causadoras de 
candidemia são C. albicans, C. parapsilosis e C. 
tropicalis [2]. Sob condições naturais, os fungos 
necessitam secretar enzimas extracelulares capazes de 
degradar moléculas orgânicas complexas. Estas 
enzimas são facilmente detectadas e freqüentemente 
sintetizadas em altos títulos, sendo objeto de muitas 
investigações [3].

O objetivo do presente estudo foi diagnosticar 
infecções fúngicas em pacientes de Unidade de Terapia 
Intensiva e avaliar a virulência dos agentes etiológicos, 
com base na secreção de enzimas.

Material e métodos

1. Obtenção das amostrs clínicas

Foram realizadas coletas, no período de Agosto de 
2008 a Janeiro de 2009, em pacientes internados em 
Unidade de Terapia Intensiva do HEMOPE, Recife-PE, 
com diagnóstico de sepsemia, 

Os espécimes clínicos (sangue, urina e secreção 
traqueal) foram coletados pelos profissionais de saúde 
do referido hospital.

2. Realização do diagnóstico micológico

Após a obtenção das amostras clínicas, foram 
preparadas lâminas para realização do exame direto e 
semeio em duplicata na superfície do meio ágar 
Sabouraud adicionado de 50 mg/L de cloranfenicol 
contido em placas de Petri, mantidas à temperatura de 
30ºC e 37ºC por até 15 dias. Após o surgimento das 

colônias essas foram purificadas e identificadas de 
acordo com sua micromorfologia [4, 5].

3. Detecção da atividade queratinolítica

Foram utilizados os métodos de Macedo et al., [6].
Fios de cabelo humano (2,0 cm de comprimento) e 
pequenos fragmentos de unha foram utilizados como 
substratos. Ambos foram acondicionados em placas de 
Petri e posteriormente esterilizados. Em seguida 
suspensões dos isolados em 2,0 mL de água destilada 
esterilizada, numa concentração equivalente ao tubo 05 
da escala de McFarland [7] foram vertidas nas placas 
contendo os diferentes substratos (duplicata), 
mantendo-se uma a 30°C e outra a 37°C. Também 
foram realizados controles, utilizando-se placas de 
Petri contendo fragmentos cabelo e unha esterilizados 
umedecidos com água destilada esterilizada; bem 
como, os substratos foram inoculados em ágar-
Sabouraud, mantidas nas mesmas condições de 
temperatura.

No 7°, 14° e 21° dias, foram realizadas observações 
macroscópicas e microscópicas, através da remoção de 
um fio de cabelo de cada placa, colocado sob lâmina e 
lamínula e coradas com azul de Amman a fim de 
verificar a ação do fungo sobre os substratos (pêlo e 
unha).

4. Detecção da atividade fenoloxidásica

Fragmento de cultura das amostras de leveduras, 
crescidas por 72h em ágar Sabouraud, foi inoculado na 
superfície dos meios ágar-Niger e ágar Ácido cafeíco 
[8], contidos em placas de Petri, e mantidos a 30°C por 
cinco dias. A interpretação dos resultados foi através da 
observação do desenvolvimento de um pigmento 
marrom a negro em torno das culturas.

Resultados

Foram obtidas 44 amostras clínicas, incluindo oito 
de sangue, uma de urina e uma de secreção traqueal. 
Esses espécimes foram provenientes de 34 pacientes 



fazendo uso de cateter venoso, portadores de diferentes 
doenças de base e um destes apresentando desnutrição 
severa.

Foi possível a obtenção de dez isolados de leveduras.
Os aspectos macroscópicos variaram na cor entre 
branco a creme, alguns de bordos irregulares e todos de 
consistência cremosa. Os aspectos microscópicos 
mostraram células de leveduras brotantes,
pseudomicélio simples ou abundante e micélio 
verdadeiro. No auxonograma e zimograma algumas 
fontes de carbono foram assimiladas e fermentadas, 
contudo, a produção de urease e ácido não foram 
verificados em nenhum isolado. As características 
observadas indicaram como agentes etiológicos dos 
casos de candidíase, Candida albicans (três), C. 
parapsilosis (três) e C. tropicalis (quatro), (Fig. 1 (A, 
B e C)). As dez amostras de Candida isoladas 
apresentaram capacidade de colonizar in vitro a 
queratina da unha e cabelo. A degradação de queratina 
da unha foi verificada a partir do 14º dia de incubação 
a 30ºC e a 37ºC pelos isolados (Fig.2 (A a D)),
entretanto, não houve degradação do cabelo pelos 
mesmos. Vale ressaltar que as placas controles, não 
apresentaram crescimento de fungos até o 21º dia de 
observação do teste. 

A atividade fenoloxidásica não foi observada nos 
isolados de Candida obtidos, não sendo verificada a 
mudança na coloração das colônias para tom marrom-
negro a partir dos meios ágar Niger e ágar ácido 
caféico, confirmando dessa maneira a ausência dessa 
enzima pelas espécies de Candida testadas.

Discussão

As leveduroses têm assumido papel de destaque nas 
infecções nosocomiais, sobretudo, por espécies de 
Candida [1]. 

Neste estudo, C. tropicalis foi a espécie prevalente, 
correspondendo a 40% dos casos de candidemia. Na 
América Latina, C. tropicalis e C. parapsilosis são 
predominantes [9].

Neste trabalho, foi verificado que três dos pacientes 
que apresentaram candidíase eram portadores de 
leucemias. Dados corroborados por Velasco et al., [10],
que relatam casos de infecções em portadores de 
neoplasias tratados em Hospital especializado, desses 
55,4% portadores de doenças hematológicas das quais 
24,9% corresponderam à leucemia mielóide. 

Enzimas como, queratinases desempenham um 
importante papel no crescimento, na multiplicação, 
invasão e dano do tecido hospedeiro pelo fungo [11]. 
Todas as culturas de Candida apresentaram atividade 
queratinolítica, em nenhuma foi detectada a 
fenoloxidase.
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Figura 1. Aspectos macroscópicos e microscópicos (400X) de C. albicans (A e A1), C. parapsilosis (B e 
B1) e C. tropicalis (C e C1) em meio ágar Sabouraud. 

Figura 2. Atividade queratinolítica na unha, a 30°C (coluna da esquerda) e 37°C (coluna da direita), por 
Candida tropicalis (A, A1), C.  parapsilosis; (B, B1), e C. albicans (C, C1) (400X).


