










 
 
 

Prefácio 

 

 

 

 

Os avanços na medicina e a facilidade com que nos nossos dias as pessoas se deslocam de um 

continente para o outro têm contribuído para aumentar o número de infecções fúngicas em todo o 

mundo. 

Nestes casos, a actual facilidade nas deslocações tem promovido as viagens para locais distantes e 

exóticos, contribuindo assim para o aparecimento de novas infecções em zonas não endémicas. Por 

outro lado, as migrações em massa que se verificaram, principalmente no último século, também 

ajudaram na disseminação global de fungos oportunistas e patogénicos e respectivas infecções. 

Paralelamente, os avanços da medicina têm permitido aumentar o número de pessoas com um 

sistema imunitário debilitado, através do prolongamento do tempo de vida de doentes infectados 

com o vírus HIV ou SIDA, ou neutropénicos sujeitos a terapias imunosupressoras, transplantes, etc. 

Estes indivíduos constituem actualmente uma população de risco, pois apresentam uma elevada 

probabilidade de contraírem uma infecção fúngica.  

 

Em casos menos graves, mas igualmente preocupantes, a ampla utilização de antibióticos 

antibacterianos de largo espectro tem promovido um aumento significativo de micoses oportunistas 

mesmo em indivíduos imunocompetentes. Por outro lado, o uso incorrecto ou abusivo de alguns 

agentes antifúngicos, algumas décadas atrás, fez aumentar o número de estirpes resistentes a 

esses fármacos. Torna-se pois necessário procurar novas drogas, mais eficazes no tratamento 

destas infecções. 

 

Tendo em conta estes aspectos, torna-se evidente que é, cada vez mais necessário, ter a 

capacidade de efectuar um diagnóstico micológico correcto, quer no que respeita à confirmação 

laboratorial da sintomatologia clínica, quer no que respeita ao exame micológico, que culmina com a 

identificação do agente etiológico nas amostras biológicas recolhidas do doente. 
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Tendo em mente que o diagnóstico de uma micose deveria englobar sempre a confirmação 

laboratorial com exame cultural e identificação da espécie, o presente trabalho teve como principal 

objectivo a aquisição de conhecimentos que permitem a correcta identificação das espécies de 

fungos isoladas de infecções, tanto no que respeita à escolha da técnica mais adequada, como no 

que respeita ao conhecimento das características próprias de cada espécie de fungo. Para atingir o 

objectivo proposto, foram empregues tanto técnicas de identificação tradicionais, como moleculares; 

efectuaram-se estudos de sensibilidade a antifúngicos; foi realizado um pequeno estudo 

epidemiológico, um pequeno estudo ambiental e foi acompanhado um caso de um paciente africano 

com uma micose sistémica. Mais concretamente, foram realizados os seguintes estudos: 

 

� Utilização de várias técnicas tradicionais para a identificação de fungos patogénicos ao 

Homem através do estudo das características macroscópicas e microscópicas de fungos 

leveduriformes, filamentosos e dimórficos. 

� Exame micológico de diferentes amostras de doentes com infecção: descamação cutânea, 

cabelos, unhas, exsudados de mucosas, urina, fezes, sangue, líquido cefalorraquidiano, 

biopsias cutâneas e de órgãos, etc. 

� Comparação de diferentes métodos (tradicionais e molecular) de identificação de leveduras 

dos géneros Candida e Cryptococcus. 

� Teste de sensibilidade aos antifúngicos fluconazol e voriconazol em leveduras do género 

Candida. 

� Estudo epidemiológico de tinhas do couro cabeludo numa creche e jardim-de-infância do 

bairro da Cova da Moura, na Amadora, Lisboa. 

� Estudo de casos clínicos laboratoriais completos de micoses superficiais, subcutâneas e 

profundas (dermatofitoses, criptococose, entomoftoromicose, faeohifomicose e micetoma). 
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O trabalho divide-se em seis capítulos: 

 

No primeiro capítulo é feita uma breve introdução às principais características do Reino Fungi e dos 

elementos que o constituem; à sua taxonomia; biologia; distribuição geográfica e na natureza e 

epidemiologia. 

 

 

O segundo capítulo apresenta as técnicas utilizadas na colheita de amostras biológicas, na 

realização do exame micológico e também as características macroscópicas e microscópicas que 

permitem identificar as espécies de fungos com importância a nível clínico. 

 

No terceiro capítulo são comparadas as técnicas tradicionais de identificação de leveduras de 

interesse médico (caracterização fenotípica e morfológica; teste da blastese; exame directo com 

tinta da china; testes serológicos), com uma técnica molecular baseada em PCR. Esta comparação 

foi efectuada para espécies pertencentes aos géneros Candida e Cryptococcus. 

 

O quarto capítulo remete-nos para o estudo da sensibilidade in vitro de espécies do género Candida 

aos antifúngicos Fluconazol e Voriconazol, através do método de difusão em disco e segundo os 

procedimentos padronizados publicados pelo CLSI M44-A. 

 

No quinto capítulo encontram-se vários casos acompanhados: 

� um estudo epidemiológico sobre tinhas do couro cabeludo, efectuado numa creche e jardim 

de infância do bairro da Cova da Moura na Amadora, Lisboa; 

� um estudo ambiental para averiguar a possível contaminação de uma criança de 4 anos 

com Cryptococcus neoformans, a partir de pombos; 

� estudos epidemiológicos de casos clínicos completos de micoses superficiais, subcutâneas 

e profundas; 

 

Finalmente, no sexto capítulo são apresentadas algumas considerações gerais sobre os resultados 

obtidos neste trabalho. 
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1.1. Introdução 

A Micologia Médica surgiu com a descoberta e isolamento dos principais agentes etiológicos das 

micoses humanas e animais, entre elas as dermatofitoses, candidoses, aspergiloses, criptococose, 

histoplasmose, etc. Desde então, tem havido um contínuo progresso no conhecimento dos fungos 

patogénicos e do seu papel na patologia das doenças infecciosas. Nos últimos 50 anos, a expansão 

do espectro das infecções fúngicas tem sido acompanhada pelo aumento da compreensão dos 

aspectos clínicos e patológicos das micoses, da ecologia e epidemiologia dos fungos patogénicos e 

oportunistas (Collier et al., 1998). 

Muitas micoses profundas, viscerais ou sistémicas são conhecidas desde o final do século XIX, 

embora ocorressem muito raramente. Normalmente eram diagnosticadas post mortem e observadas 

apenas em doentes naturalmente imunocomprometidos (Collier et al., 1998). 

Nas décadas mais recentes, muitos foram os factores que passaram a contribuir para que as 

micoses profundas tenham começado a revelar aspectos clínicos novos e a ocorrer com maior 

frequência e severidade, criando uma maior preocupação em termos de saúde pública. Entre esses 

factores encontram-se: a introdução da terapêutica antimicrobiana em 1945, da terapêutica 

corticosteróide em 1950, da terapêutica imunossupressora em 1969, a utilização de cateteres e 

mecanismos artificiais, o transplante de órgãos entre 1960 e 1970 e, finalmente, o aparecimento da 

infecção do vírus da imunodeficiência humana (VIH) e o Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(SIDA) no início da década de 80 (Collier et al., 1998). Muitas das micoses oportunistas tornaram-se 

infecções nosocomiais invasivas causadas por um novo espectro de fungos patogénicos (Bodey, 

1988; Jarvis, 1995; Weber & Rutala, 1988). 

Apesar dos grandes avanços da ciência, é bem possível que, actualmente, ainda ocorram 

numerosos casos subdiagnosticados de micoses, na medida em que os métodos de diagnóstico 

micológico ainda se encontram, de um modo geral, numa fase pouco desenvolvida, quando 

comparados com os métodos existentes para o diagnóstico de outros microrganismos. 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 1 – Introdução Geral 

 
3 

 

1.2. Características Gerais dos Fungos 

Os fungos são organismos importantes, quer na natureza, quer na economia geral, devido às 

inúmeras possibilidades de utilização que apresentam (indústria alimentar, farmacêutica, química, 

toxicologia, etc.) (Cabrita et al., 1976). 

Geralmente apresentam vida livre na natureza e não dependem do Homem nem de outros animais 

para sobreviverem (Richardson & Warnock., 1994). Assim, das cerca de 100000 espécies de fungos 

actualmente descritas, apenas cerca de 150 são reconhecidas como patogénicas para o Homem e 

animais (Kwon-Chung & Bennett, 1992). A patogenecidade destas espécies deve-se às suas 

propriedades enzimáticas, que lhes permitem degradar celulose, quitina, lenhina, proteínas, entre 

outras substâncias, que constituem as células dos hospedeiros (Cabrita et al., 1976). 

 

O Reino Fungi engloba um grupo de organismos eucariontes muito diversificado, únicos quando 

comparados com as plantas e os animais (Forbes et al., 2002). Contudo, apesar da grande 

diversidade encontrada neste Reino, os seus organismos apresentam algumas características 

comuns: parede celular bem definida, não possuem clorofila nem flagelos e desenvolvem-se através 

de esporos (Kwon-Chung & Bennett, 1992; Richardson & Warnock, 1994). Devido à falta de 

clorofila, os fungos são seres heterotróficos, sendo parasitas ou saprófitas e dependendo de matéria 

orgânica viva ou morta para obterem os nutrientes que necessitam (Richardson & Warnock, 1994). 

Os organismos que apresentam estas características, podem ser incluídos no grupo das leveduras 

ou dos bolores (o mofo, o morrão e os cogumelos). (Forbes et al., 2002; Kwon-Chung & Bennett, 

1992). 

 

De acordo com o aspecto das colónias que se formam nos meios de cultura, os fungos podem 

desenvolver duas morfologias: fungos leveduriformes ou leveduras (fungos unicelulares) e fungos 

filamentosos (fungos pluricelulares). Macroscopicamente, nos primeiros as colónias são cremosas e 

opacas, enquanto nos segundos são penugentas, de aspecto algodoado ou lanoso, devido à 

produção de micélio aéreo (Forbes et al., 2002; Freitas, 2000). Nos fungos filamentosos os esporos 

germinam originando filamentos que se designam por hifas. Estas podem estar divididas em células 

separadas por septos (hifas septadas), ou não possuírem septos (hifas cenocíticas). Em ambos os  
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casos, estas estruturas apresentam crescimento apical, formando uma massa de filamentos que se 

designa por micélio (Kwon-Chung et al., 1992). 

 

Apesar da grande diversidade de formas que os bolores podem apresentar, há uma característica 

morfológica comum à maioria deles: a presença de estruturas somáticas filamentosas (hifas), 

diferenciadas das estruturas reprodutoras, que podem ser complexas (esporos, gâmetas e 

respectivas estruturas de suporte) (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

Muitos fungos, incluindo alguns clinicamente importantes, podem existir na forma filamentosa ou 

leveduriforme, consoante as condições do meio (Richardson & Warnock, 1994), designando-se por 

fungos dimórficos (Kwon-Chung et al., 1992). 

 

 

 

1.3. Taxonomia 

É necessário entender que a taxonomia dos fungos está ainda longe de ser uniforme, pelo que 

ainda se encontram muitas diferenças de classificação, resultantes, principalmente da falta de 

conhecimento que temos destes organismos (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

Neste trabalho a classificação taxonómica adoptada é a apresentada na Figura 1: 

 

 

 
 
 

Figura 1:Classificação taxonómica do Reino Fungi. (Adaptado de Kwon-Chung & Bennett, 1992). 
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Filo Zygomicota 

Os fungos pertencentes a este Filo são maioritariamente terrestres, sendo saprófitas, parasitas ou 

predadores de pequenos animais (protozoários, nemátodes, etc.). 

Nem todos os zigomicetas produzem hifas cenocíticas, mas todas as espécies com hifas 

cenocíticas pertencem a este grupo. 

Na reprodução assexuada há formação de  esporangiósporos e a reprodução sexuada ocorre com 

formação de um zigósporo, sendo que a cariogamia ocorre imediatamente após a plasmogamia. 

As duas principais Ordens deste Filo: Mucorales e Entomophtorales, contêm importantes fungos 

patogénicos para o Homem (Rhizopus, Absidia, Mucor, Rhizomucor, Conidiobolus e Basidiobolus) 

(Kwon-Chung & Bennett, 1992).  

 

 

Filo Ascomycota 

Os fungos pertencentes a este Filo são mais complexos dos que os pertencentes ao Filo 

Zygomicota, sendo por isso considerados filogeneticamente mais evoluídos. Aqui, a cariogamia não 

ocorre imediatamente após a plasmogamia, formando-se um estado dicariótico entre as duas. 

Este Filo inclui todos os fungos que se reproduzem sexuadamente pela formação de ascósporos. 

São na sua maioria terrestres, mas existem também algumas formas aquáticas. Muitos são 

parasitas de plantas e animais, enquanto outros são saprófitas, vivendo no solo ou em detritos 

vegetais. 

O micélio é composto por hifas septadas, ramificadas, com paredes com muita quitina. Os septos 

possuem, na maioria dos ascomicetas, um poro central, muitas vezes associado a corpos de 

Woronin. 

A reprodução assexuada ocorre por fissão ou gemulação das células somáticas, ou pela formação 

de conídios blásticos ou tálicos (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 
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Filo Basidiomycota 

Este Filo difere dos restantes por formar esporos sexuados (basidiosporos) no exterior de uma 

estrutura designada basìdio. Tal como acontece com os Ascomicetas, também os organismos 

pertencentes a este Filo possuem uma fase dicariótica. No entanto esta fase é muito mais longa e 

produz uma estrutura característica. 

Os Basidiomicetas produzem hifas septadas regulares, com parede quitinosa e constituída por 

várias lamelas. Os septos possuem um único poro central associado a corpos de Woronin, vários 

poros simples ou estruturas mais complexas, denominadas doliporos. 

São geralmente patogénicos ou saprófitas de plantas e conhecem-se muito poucas espécies que 

provocam infecção no Homem ou noutros animais (por exemplo: Cryptococcus neoformans, 

Rhodotorula glutinis) (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

 

Filo Deuteromycota 

Existem muitos fungos com hifas septadas, dos quais não se conhece até hoje um estado de 

reprodução sexuada (estado teleomórfico). Assim, estes fungos são classificados como Fungos 

Imperfeitos e incluem-se no Filo Deuteromycota. Pensa-se que os fungos incluídos neste grupo 

representam formas assexuadas de Ascomicetas cujo estado teleomórfico ainda não foi descoberto.  

A grande maioria dos fungos deuteromicetas são terrestres, mas existem também algumas formas 

aquáticas. A maioria é saprófita ou parasita de plantas. 

No que respeita aos fungos patogénicos para o Homem, sabe-se que a maioria deles está incluída 

neste Filo (Kwon-Chung & Bennett, 1992), pelo que a taxonomia adoptada neste trabalho será a 

correspondente ao estado anamorfo (estado de reprodução assexuada) e não ao teleomórfico. 
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1.4. Biologia 

1.4.1. Crescimento 

As colónias dos fungos surgem circulares em meio sólido e globosas em meio líquido, o que se 

deve ao facto de o micélio crescer à mesma velocidade em todas as direcções, a partir de um ponto 

central, onde o inoculo foi efectuado. 

 

 

1.4.2. Requisitos Nutricionais 

Como os fungos são seres heterotróficos, requerem nutrientes orgânicos. 

Apesar dos requisitos nutritivos poderem ser diferentes, a maioria dos fungos consegue crescer em 

meios simples, contendo apenas hidratos de carbono, cuja melhor fonte é a glucose, fontes de 

azoto orgânicas (conseguido através de azoto orgânico ou fontes amoniacais) ou inorgânicas e 

vários minerais (ex: fosfato, potássio, magnésio, ferro, zinco, enxofre) (Kwon-Chung & Bennett, 

1992). 

A capacidade de utilização de nitratos, como fonte de azoto mineral, é uma característica importante 

na classificação das leveduras (Cabrita et al., 1976). 

Enquanto a maioria dos fungos não necessita outros nutrientes para o seu desenvolvimento, 

existem outros que necessitam, por exemplo, de vitaminas exógenas como a tiamina e biotina 

(Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

 

1.4.3. Estruturas Somáticas 

Estas estruturas são diferentes nos fungos filamentosos e nos fungos leveduriformes. Nestes são 

simples células globosas, ovais ou alongadas. No caso dos fungos filamentosos as estruturas 

somáticas são constituídas pelo micélio (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 
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1.4.4. Reprodução 

Os fungos podem reproduzir-se sexuada, assexuada ou parassexuadamente: 

 

Reprodução assexuada 

Este é o principal modo de reprodução para a maioria dos fungos, ocorrendo de modo distinto nos 

fungos leveduriformes e nos fungos filamentosos. No primeiro caso, pode ocorrer por gemulação ou 

por fissão. No segundo caso ocorre através da formação de esporos, podendo esta acontecer de 

três modos distintos: formação de células no interior de um esporângio; gemulação de novas 

estruturas (esporos) a partir de hifas férteis (conidióforos); ou desarticulação de segmentos de hifas 

(artrósporos) (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

Reprodução sexuada 

A reprodução sexuada envolve a união de dois núcleos (cariogamia), processo que é seguido de 

meiose, e pode ser homo ou heterotálica.  

Os esporos sexuados estão contidos em estruturas de frutificação próprias, que permitem a 

classificação das formas sexuadas: ascos, basidios e zigosporângios, características dos filos 

Ascomicota, Basidiomicota e Zigomicota, respectivamente. 

A forma sexuada dos fungos é também designada por forma perfeita ou teleomórfica. Todos os 

fungos para os quais não se conhece ainda a forma sexuada são designados por fungos imperfeitos 

e incluem-se no Filo Deuteromicota (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

Reprodução parassexuada 

É um tipo de reprodução que ocorre exclusivamente nos fungos. Neste tipo de reprodução ocorre 

plasmogamia e cariogamia entre estirpes da mesma espécie, sem que se verifique um verdadeiro 

ciclo sexuado, uma vez que não existem órgãos sexuais diferenciados, nem se forma o zigoto. No 

entanto, a existência de duas fases, uma haplóide e uma diplóide, leva a que se designe este tipo 

de reprodução por parassexuada (Cabrita et al., 1976). 
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1.5. Distribuição Geográfica 

Existem fungos com distribuição mundial, enquanto outros se limitam a determinadas regiões do 

globo. Contudo, a prevalência de micoses, principalmente de micoses sistémicas, é maior nas 

regiões tropicais e sub-tropicais (Cabrita et al., 1976). 

O facto de alguns fungos se encontrarem apenas em regiões restritas do globo pode ser explicado 

por factores biológicos (virulência do agente e resistência do hospedeiro), ecológicos (relações entre 

o agente e o meio e entre o agente e outros seres vivos) e sociológicos (hábitos de higiene, práticas 

desportivas, migração, habitação, profissão, vestuário, alimentação, distribuição dos agregados 

populacionais, etc.) (Cabrita et al., 1976). 

 

 

 

1.6. Distribuição na Natureza 

Os fungos podem ser encontrados no solo, água, atmosfera, plantas, animais, Homem, desde que 

neles encontrem as condições necessárias ao seu desenvolvimento. Contudo, o principal 

reservatório de fungos patogénicos para o Homem é o solo, sendo raro o seu aparecimento em 

plantas. 

A atmosfera funciona apenas como veículo de transporte para os esporos (Cabrita et al., 1976). 

 

 

 

1.7. Epidemiologia 

O reservatório natural dos fungos é a Natureza, onde vivem como saprófitas, sendo habitualmente a 

partir deste, e não de seres humanos ou animais infectados, que os seres humanos são infectados. 

De um modo geral, como as micoses são raramente passadas entre humanos, são muitas vezes 

endémicas, nos locais onde o fungo é mais frequente no ambiente, mas raramente epidémicas. 

 

O principal objectivo da epidemiologia é a prevenção da infecção fúngica, uma vez que ainda não 

existem, actualmente, vacinas eficazes contra estes microrganismos. 
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Os locais onde existe elevado risco de contrair infecção são aqueles em que se encontra no 

ambiente um maior número de propágulos do fungo: hospitais, escolas e, de certa forma, pode 

existir um certo risco nos laboratórios de micologia. No primeiro caso, as principais preocupações 

vão para os pacientes imunocomprometidos, que podem inalar esporos de Aspergillus spp., 

microrganismos abundantes no meio hospitalar, ou podem contrair candidoses por contágio directo 

ou indirecto. Para contornar este problema, estes doentes podem ser mantidos em quartos onde o 

ar é filtrado e é-lhes reduzida a concentração de fungos no ambiente, nomeadamente de Candida 

albicans, o principal responsável por candidoses, do tracto gastointestinal, onde estes 

microrganismos vivem como saprófitas (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

Em meio laboratorial, o risco de contrair infecções é minimizado pelo uso de níveis de segurança 

distintos, que variam de nível 1 a 3, consoante o microrganismo que está a ser manipulado. 

Enquanto o nível de segurança 1 requer apenas as técnicas básicas de microbiologia, no nível 3 é 

já necessária a utilização de câmaras de fluxo laminar, que impedem a entrada de esporos no ar do 

laboratório (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

 

Infecções Nosocomiais 

O Homem é actualmente exposto a inúmeros agentes microbianos potencialmente patogénicos 

(vírus, bactérias, fungos, protozoários). Contudo, é raro que adquira uma infecção, devido à eficácia 

dos seus mecanismos de defesa. É a presença de microrganismos estranhos ao organismo humano 

e a sua permanência que conduz à colonização e, quando a imunidade o permite, à infecção. 

As infecções adquiridas no hospital têm-se tornado nas últimas duas décadas cada vez mais 

complexas. A disponibilidade de meios de diagnóstico e terapêuticos cada vez mais sofisticados tem 

conduzido a uma taxa de sobrevivência de doentes em situações clínicas cada vez mais críticas.  

As infecções adquiridas nos hospitais (infecções nosocomiais) constituem pois um grave problema 

de saúde pública, sobre o qual existe actualmente uma crescente consciência e preocupação, visto 

induzirem morbilidade e mortalidade elevadas para além de gerarem custos avultados. Na realidade 

são marcadores de baixa qualidade hospitalar. 

As infecções podem ser adquiridas devido tanto a factores de risco intrínsecos como extrínsecos. 

Os primeiros são os inerentes ao doente e frequentemente podem ser causados pela doença 

subjacente. O seu conhecimento atempado permite tomar medidas profiláticas relativamente aos  
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doentes particularmente susceptíveis à infecção. Os factores extrínsecos dizem principalmente 

respeito ao pessoal que tem a seu cargo o doente ou à própria instituição. Os mais significativos são 

algumas intervenções médicas de alto risco, como por exemplo cirurgias, e a realização de técnicas 

cada vez mais invasivas.  

 

Neste tipo de infecção, o papel do laboratório de microbiologia é fundamental para o seu controlo. O 

laboratório pode e deve fazer (i) um diagnóstico microbiológico rápido e correcto da infecção; (ii) 

estar atento a indicadores epidemiológicos (agentes mais frequentes e sua sensibilidade aos 

antimicrobianos); (iii) monitorizar resultados "anormais" que sugiram epidemias, emergência de 

organismos multi-resistentes ou isolamento de estirpes patogénicas particularmente virulentas; (iv) 

organizar uma base de dados microbiológicos; (v) monitorizar a qualidade do ar com culturas 

ambientais; e (vi) armazenar amostras e isolados que possam requerer outras investigações com 

propósitos epidemiológicos. 

O papel do laboratório de microbiologia tornou-se ainda mais importante com o reconhecimento da 

manutenção da pressão ambiental e com o marcado aumento da pressão antibiótica (actualmente 

25-35% dos doentes hospitalizados são medicados com antibióticos) (Paiva, 1997). 

 

As espécies do género Candida fazem parte da flora microbiana do Homem, sendo C. albicans a 

mais frequente. Apesar de estas espécies poderem ser encontradas globalmente distribuídas na 

natureza, podem também provocar infecções primárias em doentes hospitalizados. Historicamente, 

os doentes imunodeprimidos eram considerados mais susceptíveis a este tipo de infecção. No 

entanto, com os avanços da medicina de cuidados intensivos, tornou-se claro que os doentes 

hospitalizados representam, de uma forma geral, uma população susceptível de contrair infecções 

por espécies do género Candida. O aumento da susceptibilidade destes doentes a estas leveduras 

deve-se ao uso de objectos invasivos, sistemas imunológicos deficientes e o uso alargado de 

antibióticos. 

 

A candidose invasiva tem sido associada a um aumento da morbilidade e mortalidade nos doentes 

nestas condições e representa actualmente 17% de todas as infecções nosocomiais. Apesar de C. 

albicans continuar a ser a espécie mais comum, actualmente começa a verificar-se importante  
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incidência de outras espécies como por exemplo C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis, 

C. lusitaniae entre outras (Toya et al., 2007). 

 

 

Emergência de novos fungos patogénicos  

Entre as patologias infecciosas da actualidade, as infecções fúngicas surgem cada vez com maior 

frequência e gravidade. 

Os reservatórios dos fungos, a partir do qual podem infectar o homem, são locais da natureza onde 

vivem naturalmente como saprófitas. Assim, com excepção de alguns dermatófitos e de algumas 

leveduras do género Candida em determinados ambientes propícios à sua disseminação, não existe 

uma acção contagiosa e, portanto, a patogenicidade dos fungos não é um factor imprescindível à 

disseminação das espécies.  

Regra geral, o aparecimento de patologia fúngica está mais relacionado com uma debilidade do 

estado imunológico do hospedeiro, do que com factores de virulência dos fungos, uma vez que 

existem factores fisiológicos importantes que constituem barreiras à infecção: a maioria dos fungos 

são incapazes de crescimento à temperatura de 37°C, são na sua maioria saprófitas com vida livre 

na natureza e as suas vias enzimáticas são mais eficientes no potencial redox dos substratos 

mortos, do que no dos seres vivos (Paiva, 1997).  

Por parte do hospedeiro alguns dos factores de defesa contra a invasão de fungos e de outros 

microrganismos são, o efeito protector da flora comensal da pele e mucosas (acção competitiva), a 

integridade da pele e mucosas (acção mecânica) e a actuação de neutrófilos e monócitos (acção 

fagocítica e inflamatória que ocorre após invasão do hospedeiro pelo agente infectante). No entanto 

estas últimas células de defesa apresentam um efeito irrelevante nos doentes com sistema 

imunitário deficiente.  

Assim, e resumindo, poderemos dizer que os mecanismos de patogenicidade dos fungos são 

constituídos pela sua capacidade de adaptação às condições existentes no hospedeiro e pela 

capacidade de resistência à acção lítica das defesas celulares do mesmo hospedeiro. 
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Na década de 90 assistiu-se a uma alteração no que respeita à etiologia das infecções fúngicas, 

que apresentam agora, como terreno de implantação ideal, um número cada vez maior de doentes 

imunodeprimidos. Dadas as características oportunistas dos fungos, em termos de patogenicidade, 

o aumento crescente deste grupo de doentes proporciona um aumento do número de "doentes alvo" 

a infecções fúngicas. 

 

O diagnóstico laboratorial é tão importante como frequentemente difícil. A abordagem laboratorial é, 

por vezes, condicionada pelo tipo de fungo que se supõe ser responsável pela infecção (fungo 

leveduriforme ou fungo filamentoso), pelo que é muito importante um conhecimento prévio da 

situação clínica do doente. 

No que respeita à valorização do fungo isolado, a dificuldade não é menor. Se até há uns anos eram 

praticamente bem conhecidas e constantes as espécies encontradas como eventuais agentes 

etiológicos, cada vez mais assistimos à situação de novas espécies, antes consideradas 

contaminantes, responsáveis por patologia fúngica, o que torna pouco definida a fronteira entre 

fungos patogénicos e não patogénicos. 

Com as técnicas actualmente usadas em rotina, a morosidade na identificação de alguns fungos, 

bem como as dificuldades postas na realização de testes de sensibilidade, são alguns dos factores 

que condicionam uma resposta em tempo útil. 

 

A Micologia Médica é assim uma das áreas onde é importante actuar em conjugação de esforços, 

com uma colaboração ampla entre as diversas especialidades, micologistas e não micologistas, 

num esforço comum de interpretação dos dados obtidos, para uma solução correcta e atempada, a 

fim de se conseguir chegar a um diagnóstico correcto no menor tempo possível. 

 

 

 

1.8. Tipos de Micoses 

Sob o ponto de vista clínico, as infecções causadas por fungos podem ser classificadas em 4 

categorias, de acordo com a sua localização e apresentação: 
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� Micoses superficiais ou cutâneas 

� Micoses subcutâneas 

� Micoses sistémicas, profundas ou viscerais 

� Micoses oportunistas 

 

Uma mesma espécie ou grupo de fungos pode ser responsável por infecções em diferentes 

localizações, com níveis de gravidade muito variáveis, podendo ser isolada a partir de qualquer 

umas das 4 categorias de infecção (Forbes et al., 2002). 

 

Micoses Superficiais 

São infecções limitadas às camadas superficiais da pele, unhas, cabelo e mucosas. As principais 

infecções neste grupo são as dermatofitoses, as candidoses superficiais e a pitiríase versicolor 

(Richardson & Warnock, 1994). 

 

Micoses Sub-cutâneas 

Estas infecções envolvem a derme, os tecidos sub-cutâneos e o osso e resultam da implantação 

traumática de organismos que vivem geralmente como saprófitas no solo ou em matéria vegetal em 

decomposição (Richardson & Warnock, 1994). 

 

Micoses Sistémicas 

Estas infecções ocorrem quando o agente patogénico penetra nos tecidos do hospedeiro e se 

dissemina por diferentes órgãos ou sistemas. São provocadas por organismos que se podem dividir 

em dois grupos distintos: os verdadeiros patogénicos e os oportunistas. No primeiro grupo incluem-

se os organismos que são capazes de invadir e de se desenvolverem nos tecidos de um  

hospedeiro normal. O segundo grupo é constituído por organismos menos virulentos e menos 

adaptados ao hospedeiro, que só conseguem penetrar nos tecidos de hospedeiros imunodeprimidos 

ou debilitados (Richardson & Warnock, 1994). 
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Neste capítulo são apresentadas as técnicas usadas para a colheita e processamento de amostras 

biológicas, bem como os procedimentos usados para a realização de exame micológico. As técnicas 

descritas foram usadas para identificar várias espécies e géneros de fungos patogénicos para o 

Homem, sendo apresentadas imagens das características macroscópicas e microscópicas que 

permitem identificar essas espécies ou géneros. Para uma melhor observação das características 

microscópicas, as preparações microscópicas foram obtidas através da técnica de cultura em 

lâmina, em seguida descrita. 

 

2.1. Colheita e Processamento de Amostras de Material Biológico 

Independentemente da experiência do micologista, o isolamento e identificação do fungo a partir de 

uma amostra clínica não pode ser conseguido sem uma colheita correcta e um transporte e 

conservação da amostra adequados. Todas as amostras devem ser transportadas em recipientes 

esterilizados e devem ser processadas o mais rapidamente possível. Se houver suspeita de 

infecção por um determinado fungo específico, essa informação deve ser fornecida ao laboratório, 

pois podem ser necessários meios de cultura e procedimentos especiais, para além de que a 

informação será útil para manter a segurança do pessoal do laboratório (Larone, 1996). 

Assim, o sucesso do diagnóstico laboratorial de micoses depende não só da experiência do 

micologista, mas também da qualidade da amostra que é entregue para análise (Kwon – Chung & 

Bennett, 1992).  

 

Em virtude dos fungos poderem infectar qualquer zona do organismo humano, torna-se necessário 

adoptar as normas de colheita mais adequadas para cada tipo de produto, para que o diagnóstico 

micológico venha posteriormente a ser viável e útil. 

Para que os produtos frescos não desidratem antes de serem examinados, perdendo 

completamente a viabilidade, as colheitas devem ser feitas no máximo uma a duas horas antes de 

se efectuar o exame micológico. Caso não seja possível processar as amostras nesse intervalo de 

tempo, estas devem ser mantidos a 4ºC, mas nunca devem ser congeladas. 
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Membranas mucosas - oral (sem contagem de colónias), vagina, exsudado ureteral: 

Colheita – é efectuada recorrendo a uma zaragatoa esterilizada. Se for realizada no laboratório 

pode ser utilizada a ansa que vai servir para inocular directamente o material nos meios de cultura. 

 

Conservação até ao transporte – a 4ºC em meio de transporte (preferível), ou dentro de um tubo de 

ensaio esterilizado com umas gotas de soro fisiológico esterilizado ou água destilada esterilizada 

para manter a hidratação da amostra. 

 

 

Mucosa oral (com contagem de colónias):  

Colheita – em jejum, o doente deve bochechar 10 ml de soro fisiológico esterilizado, que é depois 

recolhido num recipiente esterilizado.  

 

Conservação até ao transporte – a 4ºC durante um máximo de 2 horas. 

 

 

Pus e Exsudados purulentos:  

Colheita – Abcessos fechados – a recolha é feita com uma seringa. 

Abcessos fistulizados – depois da desinfecção da fístula, a recolha de material mais 

recente é efectuada utilizando uma seringa ou com uma zaragatoa. Quando se 

observarem grânulos, estes devem ser também recolhidos em separado. 

 

Conservação até ao transporte – o produto biológico deve ser mantido a 4ºC, em condições de 

esterilidade. Quando de usa uma zaragatoa para a colheita, esta deve ser mantida em meio de 

transporte (preferível), ou dentro de um tubo de ensaio esterilizado com umas gotas de soro 

fisiológico esterilizado ou água destilada esterilizada. Os grânulos de micetoma, quando recolhidos, 

podem ser colocados numa gaze esterilizada e embrulhada em papel. 
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Descamação e crostas:  

Colheita – Descamação: a colheita faz-se por raspagem do bordo activo das lesões com cureta ou 

bisturi rombo, esterilizado, com cuidado para não fazer sangue. 

Crostas: devem ser seleccionadas as crostas mais recentes, sem restos de pomadas ou 

de outros medicamentos tópicos 

 

Conservação até ao transporte – o material deve ser guardado entre duas lâminas de microscopia 

esterilizadas que deverão ser embrulhadas em papel, onde se escreve no exterior os dados do 

doente. O material assim devidamente acondicionado pode ser mantido à temperatura ambiente. 

Este material não requer uma entrega urgente no laboratório. Nele, os fungos mantêm-se viáveis 

durante muitas semanas. 

 

Processamento: a amostra recolhida deve ser homogeneizada recorrendo ao auxílio de uma pinça e 

de um bisturi. 

 

 

Sangue:  

Colheita: deve ser efectuada com uma seringa esterilizada. 

 

Conservação até ao transporte – deve-se semear, o mais rapidamente possível, em frascos de 

hemocultura e colocados rapidamente nos sistemas automatizados de detecção (Bactec, Bactalert, 

etc.). 

 

Processamento: o sangue colhido deve ser centrifugado e o soro pode ser utilizado para a detecção 

de antigénio de Cryptococcus. 

 

 

Medula óssea:  

Conservação até ao transporte – o material biológico deve ser conservado num recipiente 

esterilizado, contendo soro e heparina (1:1000). 
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Líquido cefaloraquidiano (LCR): 

Colheita – devem ser recolhidos cerca de 3 ml de material, por punção lombar. 

 

Conservação até ao transporte – o material biológico deve ser conservado a 4ºC, em tubo 

esterilizado sem qualquer aditivo. 

 

Processamento: a amostra deve ser centrifugada, a 1500g, durante 10 minutos, utilizando-se o 

sedimento para realizar o exame micológico. 

 

 

Material de biopsia: 

Conservação até ao transporte – o tecido deve ser conservado a 4ºC num recipiente esterilizado, 

imerso em soro fisiológico esterilizado ou água destilada esterilizada. 

 

 

Fluidos (líq. peritonial, líq. pleural, etc.):  

Colheita – devem ser recolhidos 5 ml deste produto biológico. 

 

Conservação até ao transporte – os fluidos devem ser conservados em recipiente esterilizado a 4ºC, 

sem adição de qualquer aditivo, ou em recipiente contendo heparina (1:1000). 

 

 

Tracto respiratório inferior 

Expectoração:  

Colheita – deve ser colhida a primeira expectoração da manhã (sem saliva), devendo a colheita ser 

efectuada momentos antes de ser transportada para o laboratório. O seu processamento tem de ser 

efectuado com uma certa celeridade para evitar a proliferação bacteriana. 

 

Conservação até ao transporte – este produto biológico só pode ser conservado por um máximo de 

3 horas, a 4ºC, em recipiente esterilizado e sem qualquer aditivo. 
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Processamento: deve ser adicionado soluto de cloranfenicol a 0,05% e incubar durante 24 horas a 

4ºC. Após este período de incubação a amostra deve ser centrifugada, utilizando-se o sedimento 

para realizar o exame micológico. 

 

 

Lavado bronco-alveolar e secreções brônquicas: 

(mais adequado para diagnóstico micológico) 

Conservação até ao transporte – tal como no caso anterior, o material só pode ser conservado por 

um máximo de 3 horas, a 4ºC, em recipiente esterilizado. 

 

 

Urina:  

Colheita – devem ser recolhidos 30 ml da primeira urina da manhã, desprezando o 1º jacto de urina. 

Para exame micológico as colheitas nunca devem ser efectuadas de sacos de algália. 

A colheita deve ser efectuada momentos antes de ser transportada para o laboratório, sendo o seu 

processamento urgente para evitar a proliferação excessiva de bactérias. 

 

Conservação até ao transporte – este produto biológico pode ser mantido a 4ºC, em recipiente 

esterilizado, por um máximo de 3 horas. 

 

Processamento: a amostra deve ser centrifugada, a 1500g, durante 10 minutos, utilizando-se o 

sedimento para realizar o exame micológico. Para a realização de contagem de colónias a amostra 

não necessita qualquer processamento prévio. 

 

 

Fezes:  

Colheita – deve-se recolher apenas o equivalente a uma colher de sopa. A amostra deve ser 

recolhida três dias consecutivos. 
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Conservação até ao transporte – deve ser efectuada a 4ºC, em recipientes esterilizados e 

separados. 

 

 

Ouvido externo:  

Colheita – a recolha de material proveniente do ouvido externo pode ser realizada com zaragatoa 

(para material húmido) ou cureta (para material seco). 

 

Conservação até ao transporte – a zaragatoa pode ser guardada em meio de transporte (preferível), 

ou dentro de um tubo de ensaio esterilizado com umas gotas de soro fisiológico esterilizado ou água 

destilada esterilizada. 

 

O material seco pode ser guardado entre duas lâminas de microscopia esterilizadas que deverão 

ser embrulhadas em papel, onde se escreve no exterior os dados do doente (manter à temperatura 

ambiente). 

Em ambos os casos o material colhido pode ser conservado a 4ºC em condições de esterilidade. 

 

 

Amostras de Oftalmologia:  

Colheita – deve ser efectuada por um oftalmologista, directamente para o meio de cultura 

adequado. 

 

Conservação até ao transporte – o produto pode ser conservado à temperatura ambiente, já 

inoculado no meio de cultura apropriado. 

 

 

Cabelo  

Colheita: devem ser colhidos os cabelos descorados ou que fluorescem com a luz de Wood. A raiz 

do cabelo é a parte mais importante da amostra para diagnóstico, pelo que os cabelos devem ser 

colhidos por epilação. Os cabelos assim colhidos devem ser colocados entre duas lâminas de  
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microscopia esterilizadas, sendo estas embrulhadas em papel, no exterior do qual de escrevem os 

dados do paciente. 

 

Conservação: os cabelos acondicionados entre as lâminas de microscopia podem ser conservados 

à temperatura ambiente durante meses. 

 

Processamento: o material colhido deve ser homogeneizado com pinça e bisturi, antes de se 

efectuar o exame micológico. Para a observação do tipo de parasitismo, os cabelos infectados 

devem ser observados intactos. 

 

 

Unhas 

Colheita: a colheita pode ser efectuada raspando a unha com uma lima grossa, o mais próximo da 

base da unha possível. O material deve ser armazenado entre duas lâminas de microscopia 

esterilizadas, sendo estas embrulhadas em papel, no exterior do qual de escrevem os dados do 

paciente. 

 

Conservação: o produto pode ser conservado à temperatura ambiente, entre as duas lâminas de 

microscopia ou embrulhado em papel não poroso. Este produto pode ser conservado assim durante 

semanas sem que os fungos percam a sua viabilidade. 

 

Processamento: o material colhido deve ser homogeneizado com pinça e bisturi, antes de se 

efectuar o exame micológico. 

 

 

 

2.2. Exame Micológico 

2.2.1. Métodos para a realização de Exames directos 

Qualquer amostra submetida a cultura pode ser examinada microscopicamente, para pesquisa de 

elementos fúngicos. Este exame é efectuado juntamente com, e nunca em substituição da cultura.  
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Para além de fornecer informação antecipada para a possibilidade de ser necessário efectuar 

tratamento (ex: observação de células leveduriformes com cápsula, pertencentes à espécie 

Cryptococcus neoformans), também pode ser útil na avaliação da importância patogénica do 

organismo que pode ser mais tarde identificado na cultura (ex: a observação de hifas septadas com 

ramificações dicotómicas, características das espécies de Aspergillus, permitem dar um diagnóstico 

de aspergilose, enquanto o isolamento de Aspergillus a partir dos tecidos, sem evidências 

histológicas, pode não ter qualquer significado, pois os organismos pertencentes a este género são 

importantes contaminantes ambientais) (Larone, 1996; Kwon- Chung & Bennett, 1992). 

 

Preparações com Hidróxido de Potássio (KOH): 

Na presença de substâncias fortemente alcalinas, qualquer substância orgânica que possa ser 

confundida com elementos fúngicos, quando observada através do microscópio, é degradada quase 

completamente, deixando o fundo praticamente limpo. Como os fungos não são afectados por estas 

substâncias devido à protecção da parede celular, tornam-se 

mais visíveis (Figura 1). Assim, a adição de KOH à 

preparação, ajuda a observar mais nitidamente os elementos 

fúngicos que possam existir na amostra biológica (Larone, 

1996). 

A desvantagem de utilizar este composto advém do facto de 

este reagir com algumas amostras biológicas (ex.: 

expectoração, pus e pele), produzindo artefactos que se 

podem assemelhar a hifas ou células em gemulação para 

observadores menos experientes. O número de artefactos aumenta com o aumento do tempo de 

actuação do KOH na amostra, antes de se proceder à observação (Kwon- Chung & Bennett, 1992) 

e varia na proporção inversa à concentração do mesmo. Podem-se utilizar diferentes 

concentrações, mas a mais utilizada é KOH 20%, pois permite uma degradação não muito lenta 

(aproximadamente 30 minutos) e não se formam cristais durante bastante tempo (cerca de 4 horas). 

Por outro lado, a utilização de KOH não permite conservar as amostras durante muito tempo, pois 

este composto precipita, impedindo assim a observação. Este problema pode ser contornado 

deixando a preparação em câmara húmida durante 2 ou 3 dias. 

Figura 1: Exemplo de exame directo em 
KOH, onde se podem observar claramente 
hifas de um fungo filamentoso. 
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Preparações com Tinta-da-China: 

A Tinta-da-China é útil para observar a presença/ausência de cápsula extracelular polissacarídea, 

nas células fúngicas (Kwon- Chung & Bennett, 1992).  

Numa preparação com Tinta-da-China, o material capsular é exibido pela presença de um halo claro 

e bem definido em volta das células, uma vez que a cápsula não deixa penetrar a tinta (Figura 2). 

Quando isto é observado em preparações de LCR, é patognomónico de infecção por Cryptococcus 

neoformans, mas no entanto, é necessário confirmar com o resultado da cultura e testes 

bioquímicos efectuados ao isolado. As cápsulas de C. neoformans medem entre 2 e 10µm de 

espessura, mas tendem a ser mais pequenas em 

isolados de doentes imunocomprometidos (Larone, 

1996). 

Os leucócitos, mais propriamente os macrófagos, 

podem ser confundidos com células de C. neoformans, 

uma vez que também podem surgir capsulados. No 

entanto existem pequenas diferenças entre os dois 

tipos de células que permitem a sua distinção: o halo 

formado em volta das células de macrófagos adquire a 

forma elipsóide horas depois da realização da preparação microscópica; a parede dos macrófagos é 

irregular, levemente espiculada, contrariamente à de C. neoformans que é lisa e bi-refringente; o 

conteúdo celular dos macrófagos é granular mas homogéneo, enquanto o de C. neoformans é 

heterogéneo. Podem-se observar vacúolos, grânulos de glicogénio e outras inclusões 

citoplasmáticas. 

C. neoformans geralmente perde a capacidade de produzir cápsula quando cresce nos meios 

artificiais (Larone, 1996). 

 

 

2.2.2. Primoculturas e Subculturas 

O primeiro passo a dar no exame cultural é a escolha do meio de cultura apropriado ao 

desenvolvimento de qualquer fungo e das suas estruturas identificadoras. Este pode ser simples ou 

adicionado com compostos que inibem o crescimento de outros microrganismos. 

Figura 2: Exemplo de exame directo em Tinta-da-
China, onde se pode observar a presença de 
elementos leveduriformes capsulados. 
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A cicloheximida é incorporada nos meios de cultura para inibir o crescimento de fungos saprófitas, 

que cobririam os fungos com crescimento lento impedindo o seu desenvolvimento. É necessário 

usar também meios de cultura sem cicloheximida, para permitir o crescimento dos fungos 

habitualmente saprófitas ou contaminantes que podem actuar como patogénicos oportunistas. Para 

além disso, sabe-se que a cicloheximida inibe o crescimento de alguns patogénicos importantes, 

como C. neoformans e de algumas espécies dos géneros Candida, Aspergillus e Fusarium. 

 

O cloranfenicol e/ou a gentamicina são normalmente usados para inibir o crescimento bacteriano. 

Para além da adição dos meios de cultura com antibióticos, podem também ser adicionadas 

substâncias que favoreçam o desenvolvimento de determinado fungo, por exemplo, quando se 

pretende isolar Malassezia, o meio deve ser adicionado com azeite, pois este é um fungo lipolítico 

(Kwon- Chung & Bennett, 1992). Também se recomenda a utilização de um meio de cultura 

enriquecido em nutrientes, para assegurar o crescimento de fungos fastidiosos dimórficos (Larone, 

1996; Kwon- Chung & Bennett, 1992), como sejam o meio de Brain-Heart Infusion ou o meio de 

Borelli, por exemplo. 

 

Assim, as amostras que vão ser sujeitas a exame micológico devem ser inoculadas em meios de 

cultura que, em conjunto, asseguram o crescimento de todos os fungos que podem ter significado 

clínico. Podem ser usada várias baterias de meios de cultura, no entanto, a decisão final depende 

de factores como custos, disponibilidade ou escolha pessoal. Em qualquer dos casos, a bateria de 

meios deve conter meios com e sem antibióticos (Larone, 1996). 

 

A temperatura óptima para o crescimento da maioria dos fungos clinicamente encontrados é de 

30ºC, no entanto, a incubação também pode ser feita à temperatura ambiente (25ºC). 

A maioria das culturas deve ser incubada durante, pelo menos, 4 semanas antes de serem 

consideradas negativas. No entanto, as culturas de leveduras necessitam apenas de 7 dias de 

incubação, enquanto as culturas suspeitas de conterem fungos dimórficos devem ser incubadas 

durante 8 semanas, antes de serem dadas como negativas (Larone, 1996). 
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Como para a identificação dos fungos patogénicos é essencial tanto o aspecto macroscópico das 

culturas, como o seu aspecto microscópico, é importante que o meio de cultura escolhido permita a 

formação das características macroscópicas, próprias de cada organismo, mas também a formação 

das estruturas microscópicas características. Assim, por vezes é necessário fazer subculturas 

noutros meios de cultura, para além do meio inicialmente usado: Corn-meal, PDA, Sabouraud, 

Malte, Tricophyton agar, etc. 

 

Outro aspecto importante a ter em conta quando se procede ao exame cultural é a escolha do 

recipiente apropriado, placas de petri ou tubos de ensaio. As primeiras têm a desvantagem de ter 

ser mais susceptíveis à contaminação. Contudo, oferecem uma maior área, pelo que devem ser 

usadas quando existem poucas colónias, para aumentar a probabilidade de encontrar alguma. No 

caso dos tubos de ensaio, as tampas devem sempre permitir a circulação de oxigénio, já que os 

fungos são organismos aeróbios (Kwon – Chung & Bennett, 1992). Os tubos de ensaio com meio 

inclinado são os mais adequados para o desenvolvimento de fungos filamentosos porque o meio 

desidrata mais lentamente permitindo incubações prolongadas. Por outro lado a abertura dos tubos 

sendo apertada, impede a entrada e saída de esporos e consequentes contaminações das culturas 

e do ambiente. As placas de petri são mais usadas para contagem de colónias de leveduras a partir 

de amostras clínicas infectadas (urina, fezes, lavados bucais, etc.) ou para isolamento de colónias. 

 

 

2.2.3. Identificação das Culturas 

As leveduras são identificadas com base num perfil fisiológico obtido através de métodos 

padronizados, como o ID 32C. 

No caso dos fungos filamentosos, a identificação é feita com base nas características 

macroscópicas das colónias (cor, formato, ausência/presença de micélio aéreo, etc.) e nas 

características microscópicas das estruturas observadas (hifas septadas ou cenocíticas, formato 

dos macro e microconídios, etc.) 
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2.2.3.1. Identificação de Leveduras 

O diagnóstico e identificação de leveduras patogénicas faz-se com base no estudo das 

características morfológicas (macroscópicas e microscópicas) e fisiológicas. No entanto, estas 

técnicas podem ser insuficientes para a identificação definitiva de alguns isolados, devido à 

variabilidade natural, pleomorfismos ou mutações espontâneas (Freitas, 2000). 

 

Características Morfológicas 

O estudo das características morfológicas macroscópicas faz-se preferencialmente a partir de 

culturas crescidas em meios sólidos, sendo o mais utilizado o meio de Sabouraud, por ser o meio de 

cultura padrão em Micologia Médica. O estudo das características culturais macroscópicas, após 

incubação, deve referir o aspecto, a cor, a superfície e a forma incluindo o aspecto do bordo das 

colónias (Tabela 1) (Freitas, 2000). 

 

 

Tabela 1: Morfologia macroscópica das colónias de fungos leveduriformes (Freitas, 2000). 
 

Morfologia macroscópica das colónias 

Aspecto Cor Superfície Forma Bordo 

Cremosas, 

Mucosas1 ou viscosas, 

Secas2 ou penugentas 

Branca, 

Creme, 

Ocre, 

Pigmentada3 

Lisa, 

Rugosa 

Plana e distendida, 

Com relevo e delimitada 

Regular e liso, 

Lobado ou franjado 

 

1Colónias mucosas estão geralmente associadas à presença de cápsula polissacarídea (Cryptococcus neoformans). 
2Colónias secas, mais ou menos filamentosas ou penugentas estão geralmente associadas à formação de 
pseudomicélio ou micélio verdadeiro. 
3Colónias pigmentadas, com cor variável entre o amarelo, rosa salmão e o vermelho (Rhodotorula sp.) 

 

 

As características microscópicas compreendem essencialmente a forma (em alguns casos a forma 

da célula pode ser característica de determinados géneros ou espécies, mas de modo geral essa 

forma está sujeita a variações dentro de cada espécie) e dimensões das células, o modo de 

reprodução (gemulação multilateral, bipolar e unipolar), de agrupamento e a possível existência de 

cápsula. Nas leveduras de interesse médico as características morfológicas são pouco  
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diferenciadoras das espécies, havendo necessidade, por isso, de recorrer a outros parâmetros de 

identificação, nomeadamente parâmetros fisiológicos (Freitas, 2000). 

 

 

Características fisiológicas 

As propriedades fisiológicas permitem descrever, diferenciar e identificar as diferentes espécies de 

leveduras, com base na capacidade de utilização de diferentes fontes de carbono por via oxidativa, 

fermentativa ou ambas; na capacidade de utilização de compostos azotados, nomeadamente de 

nitratos como única fonte de azoto e de exigências nutritivas específicas como a necessidade de 

vitaminas e a resistência à cicloheximida (Freitas, 2000). 

 

O estudo destas características é actualmente feito recorrendo a sistemas de identificação 

padronizados, que permitem identificar com exactidão a maioria das leveduras patogénicas ou 

potencialmente patogénicas mais comuns nas amostras clínicas entre 4 a 72 horas (Forbes et al, 

2002; Freitas, 2000). 

 

Um destes sistemas padronizados é o ID 32C (BioMerieux), que consiste num conjunto de 32 

galerias, das quais 29 correspondem a testes de assimilação (hidratos de carbono, ácidos orgânicos 

e aminoácidos), 1 teste de susceptibilidade (cicloheximida), 1 teste colorimétrico (esculina) e um 

controlo negativo. Após incubação de 24 a 48 horas a 30ºC, as galerias são lidas e a presença de 

crescimento é baseada na observação de turvação nas galerias. 

Os resultados são transformados num perfil numérico e os isolados são identificados através de 

uma base de dados. 

 

 

Teste da Blastese: 

Algumas espécies de leveduras têm a capacidade de formar pseudomicélio e/ou micélio verdadeiro. 

O pseudomicélio forma-se quando na reprodução por gemulação, a gémula formada não se destaca 

da célula mãe para dar origem a uma nova levedura. É quando essa gémula se mantém ligada, se 

alonga e dá origem a novas gémulas que se dispõem em grupos ou cadeias, que se forma o  
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pseudomicélio (Freitas, 2000). Em condições adequadas, algumas espécies do género Candida, 

podem dar origem a hifas septadas. O esporo ao germinar emite uma protuberância cilíndrica que 

se alonga e dá origem a um tubo germinativo (Figura 3). Quando atinge um determinado 

comprimento forma-se um septo que separa a célula inicial da porção terminal do tubo germinativo, 

o qual se converte em célula apical. A extensão e ramificação posterior desta hifa dá origem ao 

micélio verdadeiro que, contrariamente ao pseudomicélio, possui septos. 

 

 

Figura 3: Preparação microscópica relativa ao teste da 
blastese, onde se observam células leveduriformes a formar 
tubo germinativo. 

 

 

O teste da blastese avalia a capacidade das leveduras formarem tubo germinativo, quando 

incubadas em soro a 37ºC durante, no máximo 3 horas (Forbes et al 2002, Freitas, 2000). No 

entanto este método apresenta algumas limitações, uma vez que a produção de tubo germinativo 

pode ser induzido por alterações de uma série de factores ambientais (incluindo o pH do meio, o 

estado nutricional e a temperatura), mas também pela concentração do inoculo, devendo este 

apresentar 105 a 107 células/ml, para a eficaz formação do tubo germinativo (Marot-Leblond et al., 

2004). 

 

 

Testes Serológicos: 

Estes testes são um método rápido de identificação directa a partir de culturas, baseados em 

reacções de aglutinação com látex, que permitem detectar a presença de antigénios fúngicos em 

fluidos biológicos, mas constituem um método complementar de diagnóstico. Nestes testes as 

partículas de látex são revestidas com anticorpo monoclonal específico contra um antigénio 

específico (Kwon-Chung & Bennett, 1992).  
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Existem testes de aglutinação para Candida albicans e Cryptococcus neoformans. Neste caso, o 

teste de aglutinação com látex parece ser um método mais eficaz do que a coloração com Tinta-da-

China por ser mais sensível, pelo que é recomendado o seu uso como passo inicial na identificação 

destes organismos. 

 

 

 

2.2.3.2. Identificação de Fungos Filamentosos 

Exame Macroscópico das Culturas 

Após a escolha do meio de cultura e do recipiente apropriados, a cultura é incubada. A temperatura 

óptima de crescimento da maioria dos fungos patogénicos provenientes de amostras biológicas é de 

30ºC e a incubação deve ocorrer por uma período de pelo menos 4 a 6 semanas, para permitir o 

desenvolvimento de fungos com crescimento lento  

Após a inoculação e incubação iniciais, o meio de cultura deve ser observado a cada 2-3 dias, para 

verificar a presença de crescimento. Os fungos com crescimento rápido aparecerão na segunda ou 

terceira vez que os tubos são examinados, enquanto os fungos com crescimento lento poderão não 

ser evidentes antes de 2-3 semanas ou mais.  

Quando as culturas tiverem crescido, deve anotar-se a sua textura, a cor da colónia, a cor do 

reverso e os pigmentos libertados para o meio de cultura (Larone, 1996; Kwon – Chung & Bennett, 

1992).  

 

 

Exame Microscópico das Culturas 

Devem observar-se os fungos ao microscópio pelo menos duas vezes: assim que a cultura começa 

a crescer e forma conídios ou esporos e alguns dias depois. Em muitos casos, o modo de 

esporulação, de extrema importância na identificação da espécie do fungo, não é muito visível em 

culturas antigas. Assim, existem vários métodos para examinar microscopicamente os fungos, 

sendo um deles a preparação de culturas em lâmina. Este é o melhor método para preservar e 

observar a verdadeira estrutura dos fungos. Não é uma técnica rápida, no entanto é um método  
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insuperável quando se pretende estudar todos os pormenores da morfologia microscópica dos 

fungos (Larone, 1996). 

 

 

Zigomicetas 

São uma classe de fungos com hifas largas e quase sem septos. A reprodução assexuada ocorre 

em estruturas em forma de saco – esporângios - no interior dos quais se formam os esporos. 

A maioria dos zigomicetas encontrados em laboratórios clínicos pertencem à Ordem Mucorales e 

são facilmente reconhecidos pelas suas colónias cinzentas e algodonadas que se se espalham 

rapidamente pela superfície do meio de cultura. 

A distinção entre os vários géneros é baseada na: 

 

� Presença/ausência e localização dos rizóides (estruturas micelianas que se assemelham a 

raízes e que se encontram ao longo das hifas vegetativas). 

� Morfologia dos esporangióforos (hifas que suportam os esporângios) ramificados ou não 

ramificados. 

� Forma da columela (a pequena área em forma de cúpula que se encontra na extremidade 

do esporangióforo). 

� A presença da apófise (um bordo junto da extremidade do esporangióforo, mesmo abaixo 

da columela). 

� A forma e o tamanho do esporângio (estrutura em forma de saco na qual se formam os 

esporos). 

 

 

Mucor spp. 

Cresce em 4 dias, sendo o crescimento inibido pela cicloheximida. A maioria das espécies cresce 

bem a 37ºC. 
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Macroscopicamente: 

As colónias crescem rapidamente, cobrindo a superfície do agar com micélio que faz lembrar 

algodão. Inicialmente apresentam cor branca, mas com o passar do tempo tornam-se cinzentas. O 

reverso das colónias é branco. 

 

 

 

Microscopicamente: 

As hifas são largas (6-15µm de diâmetro) e quase sem septos. 

Os esporangióforos são longos e ramificados, suportando na 

extremidade um esporângio redondo (50-300µm de diâmetro). 

Quando a parede do esporângio se rompe, são libertados 

esporos oblongos (4-8µm de diâmetro) e revela-se a columela. 

Quando a parede do esporângio se desfaz, permanece uma 

colarete na base do esporângio. 

Não se formam rizóides (Figura 4). 

 

 

Rhizopus spp. 

O crescimento ocorre em 4 dias e é inibido pela cicloheximida. As espécies patogénicas crescem 

bem a 37ºC. 

 

Macroscopicamente: 

As colónias crescem rapidamente, cobrindo a superfície do agar 

com micélio que faz lembrar algodão. Inicialmente apresentam 

cor branca, mas como passar do tempo tornam-se cinzentas ou 

castanho amarelado (Figura 5). O reverso das colónias é branco. 

 

 

 

Figura 4: Aspecto microscópico de uma 
cultura de Mucor spp.. 

Figura 5: Aspecto macroscópico de 
uma cultura de Rhizopus sp. 
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Microscopicamente: 

As hifas são largas (6-15µm de diâmetro) e quase sem septos. Os esporangióforos são longos 

(mais de 4 mm) e não são, geralmente, ramificados e encontram-se ligados por uma espécie de 

estolhos. Nos locais de união entre os esporangióforos e os estolhos, surgem hifas com aspecto de 

raízes – rizóides (Figura 6). Na extremidade dos esporangióforos surgem esporângios redondos e 

escuros, com 40-350µm de diâmetro, que contêm, no seu 

interior, a columela e numerosos esporos redondos, incolores 

ou castanhos (4-11µm). Quando a parede do esporângio se 

dissolve, o colarete não permanece na base do esporângio. 

Este género distingue-se de Mucor spp. pela presença de 

estolhos, rizóides, e esporangióforos geralmente não 

ramificados. Difere de Absidia spp. pela localização dos 

rizóides em relação aos esporangióforos e pela forma e 

tamanho do esporângio. 

 

 

Absidia spp. 

Cresce em 4 dias, sendo o crescimento inibido pela cicloheximida. 

 

Macroscopicamente: 

Uma superfície rugosa e fina de cor cinzenta com textura de algodão cobre todo o agar (Figura 7). O 

reverso da colónia é branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Aspecto microscópico de uma 
cultura de Rhizopus sp. 

Figura 7: Aspecto macroscópico de 
uma cultura de Absidia sp. 
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Microscopicamente: 

As hifas são largas (6-15µm de diâmetro) e com poucos ou nenhuns septos. Tem uma estrutura 

semelhante à de Rizhopus spp., excepto no que se refere aos 

esporangióforos, que neste género surgem a partir de pontos nos 

estolhos, que se situam entre rizóides. Para além disso, os 

esporangióforos (450µm de comprimento) são ramificados e largos, 

formando uma apófise cónica imediatamente abaixo da columela. 

Esta tem a forma de semicírculo com uma pequena projecção no 

topo. Os esporangios são relativamente pequenos (20-120µm de 

diâmetro) e, em vez de forma esférica, são ligeiramente em forma de 

pêra. Quando a parede do esporângio desaparece, permanece um 

colarete no local onde a parede se unia com o esporangióforo. Os 

esporos são redondos ou ovais, com 3-4,5µm de diâmetro (Figura 8). 

 

 

Conidiobolus coronatus 

Esta espécie apresenta maturação rápida, ocorrendo esta em apenas 5 dias. 

 

Macroscopicamente: 

As colónias são achatadas, cinzentas, cobrindo-se de micélio aéreo curto. Com o passar do tempo 

as colónias tornam-se acastanhadas. O reverso é branco e os bordos do tubo ou placa onde se 

isolou o fungo cobrem-se de esporos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Aspecto microscópico 
de uma cultura de Absidia sp. 
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Microscopicamente: 

As hifas apresentam poucos septos. Os esporangióforos não ramificados suportam esporos grandes 

e redondos (10-30µm de diâmetro). Estes podem germinar, produzindo hifas longas que se tornam 

esporangióforos, ou podem produzir extensões curtas – vilosidades (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascomicetas e Deuteromicetas: 

Fungos Dematiáceos: 

Este grupo inclui um grande número de organismos que produzem colónias com um pigmento 

escuro (verde, castanho, cinzento ou preto), devido à produção e acumulação de melanina nas suas 

paredes celulares. 

 

 

Phialophora verrucosa: 

As colónias apresentam crescimento lento, desenvolvendo-se em 14 dias. 

 

Macroscopicamente: 

A superfície é castanha esverdeada escura a preto, com micélio cor verde-escuro metálico a 

cinzento (Figura 10). Algumas partes do micélio parecem ter grãos, enquanto outras não. As 

colónias ficam ligeiramente enterradas no meio de cultura. O reverso é preto. 

Figura 9: Aspecto microscópico da cultura de C. coronatus: hifas largas 
de diâmetro irregular e conídio com papila (à esquerda) e conídio com 
vilosidades (à direita). 
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Microscopicamente: 

As hifas são castanhas, ramificadas e septadas. As fiálides têm a forma de vasos, com o colarete 

em forma de taça. Os conídios são ovais ou redondos (1-3 x 2-4µm) e acumulam-se na 

extremidade da fiálide, dando a aparência de um vaso de flores 

(Figura 11). 

Nos tecidos este organismo surge como células redondas septadas 

e escuras de 5-12µm de diâmetro (células fumagóides na 

cromomicose) ou como hifas dematiáceas (na Feohifomicose). 

 

 

 

Sporothrix schenckii 

É um fungo dimórfico que cresce em 4 dias. 

 

Macroscopicamente: 

A 25-30ºC as colónias são inicialmente pequenas e brancas, sem micélio aéreo. Com o passar do 

tempo tornam-se húmidas, enrugadas, glabras, ou com aspecto de veludo ea escurecem para 

castanho ou preto. 

A 35-37ºC, as colónias são de cor creme, lisas e com aspecto de colónia de levedura. 

 

 

 

 

Figura 10: Aspecto macroscópico de 
uma colónia de Phialophora verrucosa. 

Figura 11: Aspecto microscópico de 
uma cultura de Phialophora 
verrucosa. 
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Microscopicamente: 

 A 25-30ºC, as hifas são muito finas (1-2µm de diâmetro), septadas e ramificadas, com graciosos e 

longos conidióforos, que surgem em ângulo recto em relação à hifa somática. A extremidade do 

conidióforo é ligeiramente mais larga e suporta pequenos conídios em forma de pêra (2-3 x 3-6µm), 

que se dispõem de forma delicada em forma de flor, numa estrutura característica denominada 

“bouquet de margarida” (Figura 12). 

A 35-37ºC, observam-se células ovais, com gémulas fusiformes de vários tamanhos (1-3 x 3-10 

µm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternaria sp. 

O crescimento ocorre em 5 dias. 

 

Macroscopicamente: 

A superfície é inicialmente branca acinzentada e fina, tornando-

se depois preto esverdeado ou castanho, com um bordo claro. 

Pode ficar coberta com micélio aéreo curto e cinzento. O 

reverso é preto (Figura 13). 

 

 

Figura 12: Aspecto microscópico de uma cultura de S. 
schenkii. 

Figura 13: Aspecto macroscópico de 
uma cultura de Alternaria sp. 
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Microscopicamente: 

As hifas são escuras e septadas. Os conidióforos são 

septados e com comprimento variável, surgindo por 

vezes em zig-zag. Os conídios são grandes (7-10x23-

34µm) e castanhos, tendo septos transversais e 

longitudinais (Figura 14) e podendo surgir em cadeias. 

São geralmente redondos na extremidade junto ao 

conidióforo e estreitos na extremidade oposta.  

 

 

 

 

Dermatófitos: 

São fungos filamentosos com capacidade para digerir a queratina (proteína insolúvel, que é o 

principal constituinte da pele, cabelo e unhas), obtendo assim nutrientes. Quando os organismos 

crescem no hospedeiro, não costumam invadir os tecidos, uma vez que apenas colonizam as 

camadas queratinizadas mais superficiais da pele. A doença conhecida por tinha é o resultado da 

reacção do hospedeiro com as enzimas libertadas pelo fungo, durante o processo de digestão. Os 

dermatófitos são os únicos fungos que desenvolveram uma dependência da infecção do ser 

humano ou animais, para a sobrevivência da espécie, pelo que não é de admirar que estes fungos 

estejam entre os mais comuns agentes de infecção de humanos. 

Este grupo é constituído por três géneros, que podem ser diferenciados pela forma e disposição dos 

conídios: 

 

� Microsporum: numerosos macroconídios, com parede celular grossa e rugosa. 

Geralmente não apresentam microconídios. (M. audouinii é a excepção, pois só 

raramente produz conídios). 

� Tricophyton: os macroconídios são raros, mas quando surgem apresentam parede 

fina e lisa. Os microconídios são numerosos. 

 

Figura 14: Aspecto microscópico de esporos de 
Alternaria sp. 
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� Epidermophyton: numerosos macroconídios, com parede grossa e lisa. Não formam 

microconídios. 

 

M. audouinii: 

As colónias apresentam crescimento moderado, surgindo em 7 a 10 dias. 

 

Macroscopicamente: 

A superfície é achatada, e de aspecto suave, de cor acinzentada ou branca. O reverso é cor de 

salmão clara, com o centro vermelho acastanhado (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microscopicamente: 

As hifas são septadas, com clamidósporos terminais, que apresentam, geralmente, uma 

protuberância na extremidade. Observam-se muitas vezes hifas pectinadas (em forma de pente) 

(Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Aspecto macroscópico de uma cultura de M. audouinii: verso (à esquerda) 
e reverso da colónia (à direita). 

Figura 16: Aspecto microscópico de 
uma cultura de M. audouinii 
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M. canis: 

As colónias crescem em 6-10 dias. 

 

Macroscopicamente: 

A superfície é esbranquiçada no centro, com aspecto lanoso 

(Figura 17), com pigmento amarelo na periferia e sulcos radiais. 

O reverso é amarelo escuro, tornando-se castanho com o passar 

do tempo. 

 

 

 

 

Microscopicamente: 

As hifas são septadas, possui numerosos macroconídios, que 

são longos (10-25 x 33-110µm), em forma de lança, com 

parede grossa e rugosa e extremidade mais estreita e 

equinulada (Figura 18). Normalmente, os macroconídios 

possuem 6 compartimentos. Os microconídios são raros, mas 

quando ocorrem são em forma de bastão, apresentam paredes 

finas e formam-se ao longo das hifas. 

 

 

M. gypseum: 

O crescimento ocorre em 6 dias. 

 

Macroscopicamente: 

A superfície é lisa, plana e muito pulvurenta, com um bordo franjado irregular. Inicialmente é 

amarela, escurecendo com o tempo (Figura 19). As colónias desenvolvem muitas vezes micélio 

estéril de cor branca no seu bordo, ou um centro cotonoso branco. O reverso pode ser amarelo, 

laranja acastanhado, vermelho acastanhado ou púrpura. 

 Figura 17: Aspecto macroscópico 
de uma cultura de M. canis. 

Figura 18: Aspecto microscópico de uma 
cultura de M. canis. 



 
 

Capítulo 2 - Diagnóstico laboratorial 

 
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microscopicamente: 

As hifas são septadas. Os macroconídios (8-16 x 22-60µM) surgem em grande número e são 

simétricos, rugosos e relativamente finos, com um máximo de 6 células. Os microconídios têm a 

forma de bastão e encontram-se presentes ao longo das hifas (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. mentagrophytes: 

O crescimento ocorre em 7 dias mas a maturação nunca é atingida antes das duas semanas. 

 

Macroscopicamente: 

As características macroscópicas variam muito. As colónias podem ser levemente amareladas, 

rosadas ou brancas e quanto à textura podem ser pulverulentas ou algodonadas.  

 

Figura 19: Aspecto macroscópico de uma 
cultura de M. gypseum. 

Figura 20: Aspecto microscópico de 
uma cultura de M. gypseum. 
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Nas primeiras, a sua superfície apresenta uma granulosidade 

disposta em estrias radiais e concêntricas a qual corresponde 

à presença abundante de esporos ou conídios.  

As colónias algodonadas, pelo contrário, desenvolvem 

rapidamente um denso micélio aéreo com poucos ou 

nenhuns conídios (Figura 21).  

O reverso é normalmente acastanhado, mas pode ser 

incolor, amarelo ou vermelho. 

 

 

Microscopicamente: 

As hifas são septadas. Os macroconídios (4-8 x 20-50µm) são raros e nem sempre estão 

presentes. Quando presentes têm forma de bastão, com paredes 

finas e estreitam na extremidade que liga à hifa (Figura 22). 

Possuem 1 a 6 células e são mais facilmente encontrados em 

culturas jovens, com 5 a 10 dias de maturação. Os microconídios 

existentes nas culturas pulverulentas são redondos e encontram-

se agrupados em conidióforos ramificados. No caso das culturas 

algodonadas, os microconídios são mais pequenos, em forma de 

lágrima e em menor número. Observam-se muitas vezes hifas 

enroladas em espiral.  

 

 

T. rubrum: 

O crescimento é lento, demorando cerca de 14 dias. 

 

Macroscopicamente: 

O aspecto macroscópico desta espécie é muito variável. A superfície é granular ou algodonada 

consoante a produção ou não de conídios e varia desde branca ou amarela até rosa ou vermelho 

Figura 21: Aspecto macroscópico de uma 
culturade T. mentagrophytes. 

Figura 22: Aspecto microscópico de 
uma cultura de T. mentagrophytes. 
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escuro, com estrias radiais ou concêntricas de cor variada. O reverso é vermelho escuro (Figura 23) 

ou púrpura ou, ocasionalmente, castanho, amarelo alaranjado ou mesmo incolor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microscopicamente: 

As hifas são septadas, com microconídios (2-3 x 3-5µm) laterais em forma de lágrima e dispostos 

em acládio (de ambos os lados das hifas). Os macroconídios (4-6 x 15-30µm) podem ser 

abundantes, raros ou ausentes. Quando presentes são compridos, estreitos, com paredes finas, 

com os lados paralelos e divididos em 2 a 8 células. Os macroconídios podem-se formar 

directamente na extremidade das hifas sozinhos ou, mais raramente, em grupos. 

 

 

T. tonsurans: 

O crescimento é relativamente lento, ocorrendo em 12 dias. 

 

Macroscopicamente: 

A macroscopia das culturas é muito variável e incaracterística. A superfície pode ser branca, 

acinzentada, amarelada, rosa ou acastanhada e tem aspecto de cabedal, com muitos sulcos radiais 

e concêntricos. O reverso é normalmente castanho avermelhado, por vezes amarelo ou incolor. 

 

Microscopicamente. 

As hifas são septadas, com muitos microconídios de variadas formas, que se dispõem ao longo da 

hifa ou em pequenos conidióforos. Podem ser em forma de lágrima ou de bastão, mas podem 

crescer ficando redondos. Os clamidósporos intercalares ou terminais são usuais em culturas 

Figura 23: Aspecto macroscópico do verso e do reverso de 
uma cultura de T. rubrum. 
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antigas. Os macroconídios são raros, de forma irregular e com as paredes ligeiramente espessadas. 

Podem surgir hifas em espiral e artroconídios (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. megninii: 

O crescimento das culturas ocorre em 6-10 dias. 

 

Macroscopicamente: 

A superfície tem aspecto de cabedal, sendo inicialmente branca e tornando-se depois rosa ou 

violeta, com sulcos radiais. O reverso é vermelho. 

 

Microscopicamente: 

As hifas são septadas, com microconídios em forma de lágrima. Os macroconídios são raros, mas 

quando presentes são longos e estreitos (3-6 x 10-35µm). 

 

 

T. soudanense: 

O crescimento ocorre em cerca de 15 dias, sendo estimulado a temperaturas entre os 35 e os 37ºC. 

 

Macroscopicamente: 

A superfície vai de amarelo a laranja, é radialmente sulcada e possui franjas igualmente radiais 

(Figura 25). O reverso tem cor semelhante à da superfície.  

Figura 24: Aspecto microscópico de uma cultura 
de T.tonsurans. 
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Microscopicamente: 

As hifas são septadas e partem, dando origem a artroconídios. As hifas são ramificadas, com 

ramificações características em ângulo recto, ou na direcção oposta à direcção de crescimento 

(Figura 26). Podem surgir microconídios em forma de lágrima, ao longo das hifas. Não se observam 

macroconídios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. ajelloi: 

O crescimento ocorre em 7 dias. 

 

Macroscopicamente: 

A superfície é de cor creme ou laranja escuro, ligeiramente pulverulenta e plana (Figura 27). O 

reverso pode ser incolor ou pode apresentar um pigmento púrpura ou preto azulado. 

Figura 25: Aspecto macroscópico de 
uma cultura de T. soudanense. 

Figura 26: Aspecto microscópico de uma colónia 
de T. soudanense. 
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Microscopicamente: 

As hifas são septadas, e apresentam macroconídios grandes (5-10 x 20-65µm), cilíndricos com 

extremidades mais estreitas e constituídos por 5 a 12 células (Figura 28). Os microconídios podem 

ser abundantes em alguns isolados e raros ou 

ausentes noutros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hifomicetas Hialinos 

São fungos filamentosos, com hifas incolores e septadas, que produzem conídios incolores ou 

pigmentados. A superfície das suas colónias é branca, cinzenta, castanha, amarela, rosa ou verde, 

O reverso é branco ou ligeiramente pigmentado. Alguns dos organismos contidos neste grupo são 

Figura 27: Aspecto macroscópico de uma 
cultura de T. ajelloi. 

Figura 28: Aspecto microscópico de macroconídios 
de T. ajelloi. 
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verdadeiros patogénicos, mas a maioria é oportunista, provocando doença apenas em pacientes 

imunocomprometidos e neutropénicos. 

 

Aspergillus spp.: 

O crescimento é geralmente rápido, ocorrendo em apenas 3 dias. 

 

Macroscopicamente: 

A superfície é inicialmente branca, ficando depois com tons 

amarelos, verdes, castanhos ou pretos, dependendo da 

espécie (Figura 29). A textura é pulverulenta, aveludada ou 

algodonada consoante a maior ou menor produção de 

esporos (Tabela 2). O reverso é branco, dourado ou 

castanho.  

 

 

 

Microscopicamente: 

As hifas são septadas (2,5- 8µm de diâmetro). Os conidióforos são ramificados e surgem a partir de 

uma célula especializada – foot cell. São alargados na 

extremidade oposta, formando uma vesícula (Figura 30). Estas 

estão completa ou parcialmente cobertas pelas fiálides em forma 

de garrafa, que podem desenvolver-se directamente a partir da 

vesícula (unisseriadas) ou podem estar suportadas por uma 

célula designada por métula (bisseriadas). As fiálides produzem 

cadeias de conídios, geralmente redondos (2-5µm de diâmetro). 

As características morfológicas são fundamentais para a 

identificação das diferentes espécies (Tabela 2)  

 

 

 

 

Figura 29: Aspecto macroscópico de uma 
cultura de A. versicolor. 

Figura 30: Aspecto microscópico 
de A. glaucus. 
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Tabela 2: Identificação de algumas espécies de Aspergillus (adaptado de Larone, 1996). 
 

 
Morfologia 

Macroscópica 

Morfologia 

Microscópica dos 

conidióforos 

Morfologia 

Microscópica 

das fiálides 

A. nidulans 

Aspecto aveludado, normalmente verde, mas 

tornando-se amarelo escuro quando ocorre 

produção de cleistotécios. O reverso é púrpura, 

tornando-se escuro com o passar do tempo. 

Pequenos (< 300µm), lisos e 

castanhos 
Bisseriadas 

A. glaucus 
Aspecto lanoso, verde com áreas amarelas. 

Reverso amarelo ou castanho. 
Tamanho variável, lisos 

Unisseriadas, radiadas. Cobrem 

toda a vesícula. Cleistotécios 

geralmente presentes 

A. terreus 
Normalmente com aspecto aveludado, de cor 

castanha. Reverso branco a castanho. 
Pequenos (< 250µm) e lisos Bisseriadas colunares compactas 

A. fumigatus 

Aspecto de veludo ou pulverulento, inicialmente 

brancas, ficando depois verde-escuro ou 

cinzento. O reverso vai desde a cor branca a 

cor de camurça 

Pequenos (< 300µm) e lisos 

Unisseriadas, normalmente 

dispostas nos dois terços 

superiores da vesícula, paralelas 

ao eixo do conidióforo. 

A. niger 

Com aspecto de lã, inicialmente amarelo, 

tornando-se depois preto. O reverso é branco 

ou amarelo. 

Grandes e lisos 

Bisseriadas, cobrem toda a 

vesícula, formando uma cabeça 

radiada e muito densa. 

A. versicolor 

Aspecto aveludado, inicialmente brancas, 

tornando-se depois amarelas, alaranjadas, cor 

de camurça, verdes ou, por vezes, rosa. O 

reverso é branco, mas pode também ser 

amarelo, laranja ou vermelho. 

Incolores ou castanhos  

e habitualmente lisos 

Bisseriadas com 3/4 da vesícula 

coberta 

A. flavus 

Aspecto de veludo, amarelas, verdes ou 

castanhas. O reverso é dourado, vermelho ou 

castanho. 

Comprimento variável, rugoso 

e espiculados. 

Unisseriadas e bisseriadas, 

cobrem toda a vesícula, 

encontrando-se em todas as 

direcções. 
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Penicillium spp. 

O crescimento das colónias ocorre em 4 dias. 

 

Macroscopicamente:  

A superfície é inicialmente branca, tornando-se depois pulverulenta, de cor verde azulada e com 

bordo branco (Figura 31). O reverso é normalmente branco, mas pode ser vermelho ou castanho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microscopicamente: 

As hifas são septadas (1,5-5µm de diâmetro), com conidióforos ramificados ou não ramificados 

conforme as espécies. Os conidióforos podem apresentar segundas ramificações, designadas por 

métulas. Inseridas nestas, estão as fiálides em forma de garrafa, que suportam cadeias de conídios 

redondos, lisos ou rugosos (2,5-5µm de diâmetro) (Figura 32). O conjunto de todos estes elementos 

forma uma estrutura característica deste género: “penicillius” ou “escovas”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Aspecto macroscópico de uma cultura 
de Penicillium sp. 
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Scopulariopsis spp. 

O crescimento das colónias ocorre em cerca de 5 dias. 

 

Macroscopicamente: 

A superfície da colónia é inicialmente branca e glabra, tornando-se depois pulvurenta e castanha 

clara (Figura 33), com a periferia mais clara. Algumas espécies podem tornar-se muito escuras. O 

reverso é castanho claro, com o centro mais escuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microscopicamente: 

As hifas são septadas. Os conídios são grandes (4-9µm de diâmetro), muitas vezes com paredes 

espessas, redondas ou com forma mais alongada, lembrando um limão, com a base cortada, 

formando um pequeno pescoço característico. Os conídios maduros são muitas vezes rugosos e 

espiculados (Figura 34).  

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Aspecto microscópico de 
uma cultura de Penicillium sp. 

Figura 33: Aspecto macroscópico de 
uma colónia de Scopulariopsis sp. 



 
 

Capítulo 2 - Diagnóstico laboratorial 

 
50 

 

 

 

Fusarium spp. 

O crescimento é rápido, ocorrendo em cerca de 4 dias. 

 

Macroscopicamente: 

Inicialmente as colónias são brancas e com aspecto de 

algodão, mas, com o passar do tempo, desenvolvem um 

pigmento rosa (Figura 35) ou violeta no centro e mais claro na 

periferia. O reverso é incolor. 

 

 

 

 

 

 

 

Microscopicamente: 

As hifas são septadas. Os macroconídios são grandes (3-8 x 11-70µm), em forma de foice (Figura 

36), multisseptados e são produzidos por fiálides dispostas em conidióforos ramificados ou sem 

ramificação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Aspecto microscópico de uma 
cultura de Scopulariopsis sp. 

Figura 35: Aspecto macroscópico do 
mesmo isolado de Fusarium spp., 
crescido em diferentes meios de 
cultura. 

Figura 36: Aspecto microscópico dos 
macroconídios de Fusarium sp. 
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2.3. Conservação de Fungos 

As culturas pode ser mantidas, preservando a sua viabilidade, sem degeneração, variação ou 

mutação, recorrendo a várias técnicas: 

 

Transferância periódica para tubos de ensaio 

Podem-se manter culturas vivas da maioria dos fungos utilizando este método, segundo o qual os 

esporos da cultura antiga são transferidos, em intervalos regulares, para novos tubos de ensaio com 

o meio de cultura apropriado. 

Este método é especialmente satisfatório para manter fungos que produzem muitos esporos, como 

os Aspergillus ou Penicillium. Contudo, não é muito aconselhável para outras espécies, 

nomeadamente os dermatófitos, devido ao risco de contaminação e pleomorfismo, com perda de 

viabilidade e das características morfológicas e fisiológicas (Kwon–Chung & Bennett, 1992). 

Para esta técnica são usados meios de cultura que estimulam a formação de conídios: PDA, Malte, 

Corn-meal entre outros. 

 

 

Repicagem periódica 

As culturas são mantidas à temperatura ambiente em meio de Sabouraud de conservação, para 

dermatófitos, pois este meio evita que pleomorfizem, ou em Gelose, no caso dos restantes fungos. 

 

 

Conservação a 4ºC 

Permite guardar os fungos por alguns meses (2 a 4), enquanto o meio de cultura não desidrata. O 

tubo de ensaio onde cresceu a cultura é guardado assim no frigorífico, a 4ºC. 

 

 

Água destilada a 4ºC ou à temperatura ambiente 
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Isolados de muitos fungos filamentosos patogénicos e leveduras podem ser mantidos em água 

destilada por mais de um ano, sem alterações morfológicas e fisiológicas aparentes (Kwon – Chung 

& Bennett, 1992). 

 

Deita-se água destilada esterilizada sobre a cultura em esporulação, raspa-se levemente a cultura 

para soltar os esporos e depois, com o auxílio de uma pipeta, retira-se a suspensão de esporos 

para um recipiente com tampa esterilizado, que pode ser mantido à temperatura ambiente ou no 

frigorífico (Kwon – Chung & Bennett, 1992). 

 

 

Congelação 

Os fungos podem ser congelados a -70ºC (Kwon – Chung & Bennett, 1992). 

 

� Em glicerol simples 

Os fungos são guardados em glicerol e depois congelados. 

 

� Em azoto líquido 

Esta técnica permite congelar colónias em esporulação ou não, por cerca de 5 anos (Kwon 

– Chung & Bennett, 1992). 

 

� Em meio de Sabouraud líquido, com 30% de glicerol 

Fungos filamentosos: as culturas devem estar jovens, com muitos esporos ou micélio aéreo. 

Retiram-se vários fragmentos muito pequenos da colónia e colocam-se no microtubo que 

contém o meio de cultura com glicerol e esferas de vidro. O microtubo é levado ao vortex 

para homogeneizar o conteúdo e é guardado a -70ºC. 

 

Leveduras: deitam-se 2 ou 3 ansadas bem cheias de cultura na parede seca do eppendorf e 

aos poucos emulsiona-se o inóculo com um pouco do meio de cultura. Agita-se ao vortex 

para que a suspensão fique homogénea e congela-se a -70ºC. 
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Cobrir com óleo mineral 

Esta técnica consiste em cobrir as colónias activas em meio inclinado, com óleo mineral esterilizado 

e é muito utilizada para preservar alguns Zygomicetas e formas filamentosas que não esporulam 

(Kwon – Chung & Bennett, 1992). 

 

 

Liofilização 

A vantagem deste método relativamente aos outros prende-se com o facto de a viabilidade da 

cultura ser mais prolongada e as contaminações podem ser eliminadas, uma vez que os tubos são 

completamente selados e as ampolas requerem pouco espaço para serem guardadas (Kwon – 

Chung & Bennett, 1992). Para reconstituir o fungo, deita-se o pó liofilizado sobre meio de cultura e 

deixa-se crescer na temperatura de incubação mais adequada. 
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A melhoria na manutenção e tratamento de doentes clínica e cirurgicamente debilitados fez 

aumentar o número de infecções oportunistas mortais, incluindo as causadas por fungos. Apesar 

das infecções invasivas como aspergiloses, candidoses, criptococoses e zigomicoses poderem 

infectar qualquer indivíduo, os indivíduos imunocomprometidos estão em maior risco de contraírem 

este tipo de infecções (Jabra-Risk et al., 2001; Martin et al, 2000; Linares et al, 2005; Warnock, 

2007). Sabe-se que as leveduras oportunistas são habitualmente comensais nas superfícies das 

mucosas do tracto gastrointestinal, sistema genitourinário e cavidade oral, nos animais de sangue 

quente, onde vivem como saprófitas (Sampaio et al, 2003; Schmid et al, 1993). Os agentes 

leveduriformes que, no nosso país, mais frequentemente causam infecção incluem espécies do 

género Candida e Cryptococcus neoformans. Noutros países com áreas endémicas para certas 

espécies, são frequentes Histoplasma capsulatum var. capsulatum, Blastomyces dermatitidis, 

Paracoccidioides brasiliensis e Coccidioides immitis. Estas espécies poderão vir a ser isoladas em 

Portugal de infecções de pessoas que viveram ou viajaram a essas zonas do globo (Russeau et al, 

2005).  

 

 

3.1. Candidoses 

As infecções fúngicas humanas mais frequentes são causadas por leveduras e, dentro destas, 

prevalecem as infecções por leveduras do género Candida ou candidoses, segundo a última 

actualização do International Botanical Code Nomenclature (IBCN). Anteriormente eram designadas 

por candidíases. 

Os organismos pertencentes a este género, com excepção de Candida glabrata, são fungos 

dimórficos, que em geral se encontram na forma leveduriforme, podendo também formar 

pseudomicélio e/ou verdadeiro micélio sob determinadas condições (Forbes et al, 2002; Freitas, 

2000). 

C. albicans provoca infecções no ser humano, incluindo uma grande variedade de condições que 

podem ser mortais, principalmente em doentes imunocomprometidos (Sampaio et al, 2003). Apesar 

de C. albicans continuar a ser a causa mais frequente de micoses invasivas, nos últimos anos, as 

espécies não-albicans (ex.: C. parapsilosis, C. glabrata, C. tropicalis ou C. krusei) têm vindo a 

aumentar a sua ocorrência como responsáveis por infecções e daí a sua crescente importância 

clínica e económica (Cantón et al, 1999). 
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3.1.1. Taxonomia das leveduras do género Candida 

A classificação geral dos fungos tem sido feita com base na morfologia comparativa das estruturas 

sexuada (Freitas, 2000). Actualmente, esta classificação está a ser revista e, para melhor 

compreensão e conhecimento das relações taxonómicas entre as espécies, têm sido utilizados 

métodos moleculares, tais como a sequenciação de regiões do DNA ou a análise de sequências de 

rDNA (Collier et al, 1998; Freitas, 2000). 

As leveduras do género Candida pertencem à divisão Ascomycota e as espécies patogénicas para 

o Homem são: C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. guilliermondii, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. 

lusitaniae, C. viswanathii e C. dubliniensis (Collier et al, 1998). 

Vários estudos utilizando métodos moleculares indicam que C. dubliniensis e C. albicans são 

geneticamente distintas, embora sejam fisiologicamente muito próximas e fenotipicamente 

semelhantes (Coleman et al, 1997; Gilfillin et al, 1998; Sullivan et al, 1995). 

 

 

3.1.2. Ecologia e Epidemiologia 

A maioria das espécies do género Candida apresenta distribuição mundial, excepto C. viswanathii, 

que até à data, foi apenas isolada e identificada na Índia (Freitas, 2000).  

As leveduras pertencentes a este género isolam-se a partir de animais e do meio ambiente, fazendo 

parte da flora endógena normal do Homem, podendo ser isoladas a partir de diferentes locais do 

organismo (como a pele, mucosas do tracto gastrointestinal, orofaringe e vagina), em cerca de 80% 

de indivíduos saudáveis sem evidência de doença. Contudo, apesar de fazerem parte da flora 

normal do Homem, são responsáveis por infecções oportunistas, sendo a fonte destas infecções 

frequentemente endógena (Freitas, 2000; Forbes et al, 2002; Murray et al, 2002). 

C. albicans é a espécie mais frequentemente isolada a partir do organismo humano, sendo a menos 

frequentemente isolada a partir de fontes ambientais, o que poderá ser consequência da sua 

elevada adaptação à forma de vida como parasita, com consequente perda de capacidade para 

existir com saprófita no meio ambiente (Freitas, 2000). 

Estudos epidemiológicos indicam que C.albicans continua a ser o agente etiológico de candidose 

mais frequentemente isolado (Freitas, 2000; Eckert et al, 1998; Forbes et al, 2002). Contudo, a 

incidência das infecções causadas por outras espécies de Candida tem aumentado nos últimos  
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anos, nomeadamente infecções provocadas por C. tropicalis, C. glabrata, C.parapsilosis e C. krusei 

(Fidel et al, 1999; Forbes et al, 2002; Holland et al, 2003; Lo et al, 2001; Singh et al, 2002). 

C. dubliniensis foi descrita pela primeira vez em 1995, em amostras provenientes da cavidade oral 

de doentes com infecção por VIH e SIDA (Sullivan et al, 1995) e tem sido isolada em diferentes 

regiões geográficas, sempre predominantemente a partir de amostras da cavidade oral destes 

pacientes, estando por esse motivo descrita como agente etiológico de candidose oral (Coleman et 

al, 1997; Sullivan et al, 1997; Sullivan & Coleman, 1998). Contudo, também existem alguns casos 

descritos que referem ter sido isolada a partir amostras vaginais, fezes, expectoração e sangue de 

doentes sem infecção pelo VIH (Ahmad et al, 2004; Moran et al, 1997; Odds et al, 1998; Pinjon et al, 

1998; Polacheck et al, 2000). 

 

 

3.1.3. Factores de virulência 

Existem algumas características associadas à virulência e patogenicidade das leveduras do género 

Candida: capacidade de aderência e ligação às células do hospedeiro (King et al, 1980; Colombo et 

al, 1995); produção de enzimas extracelulares hidrolíticas (como as enzimas proteolíticas ou 

proteases) (De Bernardis et al, 1999; Naglik et al, 2003; Schaller et al, 2003) e fosfolipases 

(Ghannoum, 2000; Ibrahim et al, 1995), que provocam lesão e facilitam a penetração e invasão dos 

tecidos; as alterações morfológicas do estado leveduriforme em filamentoso, que facilita a 

penetração nos tecidos (Cutler, 1991; Sobel et al, 1984; Yang et al, 2003), modulação antigénica 

com efeito imunomodulador, o que contribui para reduzir a resposta imunitária do hospedeiro, ou até 

mesmo evitá-la (Cutler, 1991; De Bernardis et al, 1994) e switching fenotípico (Hellstein et al, 1993; 

Jones et al, 1999; Soll, 1997; Soll, 2000). A maioria das estirpes de espécies do género Candida 

são capazes de efectuar switching espontaneamente, reversível e em elevada frequência (10-4 a 10-

1) entre um número de fenótipos distinguíveis através da morfologia das colónias. Apesar de este 

fenómeno ter sido inicialmente identificado através dos efeitos na morfologia das colónias, foi 

demonstrado que este processo espontâneo e reversível tem efeitos profundos num número de 

características celulares, algumas da quais envolvidas na virulência da estirpe. Assim, o switching 

tem sido encontrado em locais com infecção e resultados de vários estudos demonstraram maior 

frequência de switching em isolados provenientes destes locais do que em isolados comensais e  
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também que isolados de micoses profundas e invasivas demonstram maior frequência de switching 

do que isolados de micoses superficiais (Vargas et al, 2000). 

 

3.1.4. Manifestações Clínicas 

As leveduras do género Candida são responsáveis por um variado espectro de infecções, tanto em 

indivíduos imunocompetentes como imunocomprometidos (Murray et al, 2002), podendo causar 

desde infecções localizadas na pele e nas unhas (candidose das regiões intertiginosas, paroníqua), 

infecções das superfícies mucosas da boca e orofaringe (candidose oral e orofaríngea), esófago 

(candidose esofágica) e vagina (candidose vulvovaginal) até infecções sistémicas (candidémia) que 

disseminam através do sangue e envolvem vários órgãos e sistemas (sepsis a Candida e candidose 

disseminada) (Bennett, 1998).  

 

 

3.1.5. Métodos tradicionais para diagnóstico e identificação de leveduras do género 

Candida 

O laboratório de micologia desempenha um importante papel ao fornecer a ajuda aos clínicos no 

esclarecimento e fundamentação do diagnóstico. Para além disso, o diagnóstico biológico deve ser 

feito atempadamente, uma vez que, quanto mais cedo se der início à terapia antifúngica, mais 

favorável é o prognóstico do paciente. (Herent et al, 1992). 

O diagnóstico é geralmente difícil de estabelecer apenas com base em critérios clínicos. Assim 

sendo, o diagnóstico e identificação de leveduras do género Candida, tal como acontece com as 

restantes leveduras patogénicas, faz-se principalmente com base no estudo das características 

fisiológicas, ou melhor, na capacidade que as diferentes espécies têm de assimilar certos 

compostos de carbono e outras substâncias e de não assimilar outras. Esse é um estudo que, tendo 

sido efectuado exaustivamente, se encontra já registado em bases de dados e por comparação com 

os testes já feitos é possível realizar a identificação de cada uma das estirpes. 

No entanto, estas técnicas podem, em algumas situações, ser pouco discriminatórias para a 

identificação definitiva de alguns isolados devido à variabilidade natural das estirpes (Freitas, 2000; 

Zöller et al, 1991). 
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3.1.5.1. Características morfológicas 

A identificação morfológica das leveduras do género Candida inicia-se com a observação das 

características morfológica (macroscópicas e microscópicas) da cultura, descritas no capítulo 

anterior (pág. 27). 

 

 

3.1.5.2. Características fisiológicas 

Nas leveduras de interesse médico as características morfológicas são pouco diferenciadoras das 

espécies, havendo necessidade, por isso, de recorrer a outros parâmetros de identificação, 

nomeadamente parâmetros fisiológicos (Freitas, 2000). 

As propriedades fisiológicas permitem diferenciar e identificar as diferentes espécies de leveduras, 

com base na capacidade de utilização de diferentes fontes de carbono por via oxidativa, 

fermentativa ou ambas; na capacidade de utilização de compostos azotados, nomeadamente de 

nitratos como única fonte de azoto e de exigências nutritivas específicas como a necessidade de 

vitaminas e a resistência à cicloheximida (actidiona) (Freitas, 2000). 

 

Existem actualmente comercializados vários sistemas de identificação padronizados baseados nas 

propriedades fisiológicas das leveduras. 

Um destes sistemas padronizados é o ID 32C (BioMerieux), que, tal como foi referido no capítulo 

anterior, consiste num teste com 32 galerias, que contém: 29 testes de assimilação (hidratos de 

carbono, ácidos orgânicos e aminoácidos), 1 teste de susceptibilidade (cicloheximida), 1 teste 

colorimétrico (esculina) e um controlo negativo. Após incubação de 24 a 48 horas a 30ºC, as 

galerias são lidas e a presença de crescimento é baseada na observação de turvação nas galerias. 

 

Os resultados são transformados num perfil numérico e os isolados são identificados através de 

uma base de dados. 
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3.1.5.3. Identificação de Candida albicans 

Existem vários métodos usados em laboratório para identificação de C. albicans. 

 

Teste da Blastese 

O teste da blastese, ou prova da filamentação, avalia a capacidade destas leveduras formarem tubo 

germinativo, quando incubadas em soro a 37ºC 

(Forbes et al, 2002; Freitas, 2000). Apesar de 

simples, rápido e económico, este método apresenta 

algumas limitações, pois sabe-se que cerca de 5% 

dos isolados de C. albicans não formam tubo 

germinativo e podem também ocorrer falsos positivos 

com C. tropicalis principalmente se a duração da 

incubação ultrapassar as 3 horas (Forbes et al, 2002; 

Freitas, 2000; Lo et al, 2001; Mackenzie, 1962).  

 

 

Produção de Clamidósporos 

Somente os isolados de C. albicans formam clamidósporos quando crescem em meios adequados 

(Rice Cream agar, Clamidospore agar, etc.), embora este método não seja utilizado em rotina no 

diagnóstico por exigir 5 a 8 dias a obter o resultado final. 

 

 

Testes Serológicos 

Outros métodos rápidos de identificação directa a partir de culturas baseiam-se em reacções de 

aglutinação em látex, nos quais partículas de látex são revestidas com um anticorpo monoclonal 

específico contra um antigénio da parede celular de C. albicans (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

Candida albicans é o principal fungo patogénico dos hospedeiros imunocomprometidos e, apesar de 

poderem ser usados métodos de detecção de anticorpos e antigénios específicos desta espécie, 

para o diagnóstico de candidose, estes métodos são considerados insuficientes na sua 

especificidade e sensibilidade, apresentando algumas limitações: a capacidade de produzir  

Figura 1: Fotografia microscópica onde se observa 
a formação de tubos germinativos em Candida 
albicans (teste da blastese). 
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anticorpos é muito reduzida em pacientes imunocomprometidos. Pelo contrário, em indivíduos 

saudáveis, surgem por vezes títulos elevados de anticorpos contra C. albicans (falsos positivos) que 

na realidade não correspondem a uma infecção naquele momento mas sim a uma infecção ocorrida 

no passado (Herent et al, 1992; Miyakawa et al, 1992; Miyakawa et al, 1993). 

 

 

 

Para se conseguir uma correcta identificação das espécies e uma vez que todos estes testes 

apresentam limitações, devem ser usadas diferentes metodologias em conjunto, complementando-

se entre si (Herent et al, 1992). 

 

 

3.1.5.4. Materiais e Métodos 

Neste trabalho foram estudados 471 isolados de leveduras obtidas a partir de várias amostras 

biológicas provenientes do Laboratório de Análises Clínicas "Centro de Medicina Laboratorial 

Germano de Sousa e Victor Rodrigues", em Lisboa e de amostras de rotina que chegavam para 

exame micológico ao Laboratório de Micologia do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, também 

em Lisboa. 

 

Isolamento, Identificação e Manutenção dos Isolados 

Os isolados foram obtidos de culturas positivas em meio de Sabouraud adicionado de gentamicina e 

cloranfenicol (Gelose Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol2® ou SGC2® - BioMérieux, França), 

após incubação a 30ºC durante 24 a 48 horas. Este meio de cultura contém peptona e glucose, que 

favorecem o crescimento das leveduras, gentamicina que inibe o crescimento da maioria das 

bactérias Gram positivas e Gram negativas, cloranfenicol que melhora a selectividade do meio em 

relação a algumas espécies de Streptococcus e Proteus, que possam eventualmente ser resistentes 

à gentamicina e pH ligeiramente ácido que favorece o crescimento das leveduras face ao 

desenvolvimento bacteriano. A composição do meio de cultura utilizado permitiu o isolamento 

selectivo das leveduras, pois inibiu o crescimento da flora bacteriana. 

Para todos os isolados foi observada a morfologia macroscópica das colónias, efectuado o teste da 

blastese ou o teste de aglutinação BICHRO-LATEX ALBICANS, (Fumouse, França), para o diagnóstico  
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de C. albicans e, no caso de um resultado negativo, realizada a identificação bioquímica com as 

galerias comercialmente disponíveis ID 32C® (BioMérieux, França). 

Após o isolamento em cultura pura, todos os isolados foram mantidos em meio de Sabouraud 

adicionado com gentamicina e cloranfenicol a 4ºC e em meio de Sabouraud com 15% (p/v) de 

glicerol à temperatura de -70ºC. 

 

 

Caracterização morfológica 

Foram estudadas as características morfológicas dos diferentes isolados, embora estas 

características tenham um valor muito relativo e pouco confiável na identificação das espécies das 

leveduras. 

A morfologia macroscópica das colónias de todos os isolados foi observada em meio de Sabouraud 

ao fim de 24 a 48 horas de incubação a 30ºC, observando-se a cor, textura, superfície, relevo e 

margens das colónias. 

 

 

Identificação de C. albicans 

Foi efectuado ou o teste da blastese ou o teste de aglutinação para todos os isolados estudados. 

Para o teste da blastese suspendeu-se 1 colónia (isolada em meio de Sabouraud com gentamicina 

e cloranfenicol e incubada durante 24 a 48 horas a 30ºC) em 500µl de soro humano, para 

observação da formação de tubo germinativo após uma incubação de 2 horas e 30 minutos a 37ºC. 

A observação da formação de um tubo germinativo permite identificar presuntivamente o isolado 

como sendo da espécie Candida albicans. 

No estudo dos primeiros isolados foi também realizada a identificação de C. albicans utilizando o 

teste de aglutinação por partículas de látex sensibilizadas para identificação desta espécie: BICHRO-

LATEX ALBICANS, (Fumouse, França). A realização deste teste comercial foi descontinuada devido 

ao seu elevado preço e porque o teste da blastese revelou uma elevada eficácia. 
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Todas os isolados que não aglutinaram no teste de aglutinação, nem formaram tubos germinativos 

no teste da blastese, foram considerados como sendo não-albicans e foram sujeitos a testes 

fisiológicos para sua identificação (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Esquema representativo da metodologia usada para identificar os diferentes isolados. 
 

 

Caracterização Fisiológica 

Utilizou-se um sistema comercial padronizado para a identificação de leveduras, com 32 testes de 

assimilação miniaturizados (galerias ID 32C® - BioMérieux, França). 

Os testes ID32C apresentam 32 cúpulas, cada uma contendo um substrato desidratado, Incluem 29 

testes de assimilação (hidratos de carbono, ácidos orgânicos e aminoácidos), um teste de 

susceptibilidade (cicloheximida), um teste colorimétrico (esculina) e um controlo negativo.  

 

O inóculo foi obtido a partir de algumas colónias puras isoladas, suspensas em 2ml de solução API 

Suspension Médium® (BioMérieux, França). A turvação da suspensão foi ajustada de modo a obter 

uma turvação de 2 McFarland. Transferiram-se 250µl desta suspensão para o meio API C Médium® 

(BioMérieux, França). Após a homogeneização da suspensão foram colocados 135µl da mesma em 

cada cápsula da galeria do teste. 
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Após 48 horas de incubação a 30ºC, foi efectuada a leitura da galeria, pela observação de turvação 

nas diferentes galerias. Todas as galerias onde surgiu turvação foram consideradas positivas e as 

que não apresentaram turvação foram consideradas negativas. 

Com os resultados da leitura do teste foi obtido um perfil numérico, que foi introduzido num 

programa informático APILAB, Biomerieux, que se encontra ligado a uma base de dados. É 

através deste programa que se obtém a identificação da espécie, juntamente com a seguinte 

informação: 

 

� Percentagem de identificação (%id), que avalia a proximidade relativa do perfil observado 

aos perfis das várias espécies da base de dados. 

� Índice t (varia entre 0 e 1), que exprime a proximidade relativa da estirpe observada ao perfil 

mais típico da base de dados. 

� Comentários sobre a qualidade da identificação que têm em conta os dois parâmetros 

acima referidos (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1: Qualidade da identificação feita pelo sistema ID 32C. 
 

Qualidade da identificação % id t 

Excelente ≥ 99,9 ≥ 0,75 

Muito boa ≥ 99,9 ≥ 0,5 

Boa ≥ 90,9 ≥ 0,25 

Aceitável = 80,0 a 90,0 = 0 a 0,25 

 

O perfil numérico obtido pela leitura das galerias do teste e introduzido no programa informático 

pode dar 5 possibilidades de identificação: 

 

� Identificação da espécie – uma única espécie é seleccionada. 

� Identificação ao nível da espécie – 2, 3 ou 4 biotipos da mesma espécie são propostos. 

� Identificação ao nível do género – 2, 3 ou 4 espécies do mesmo género são propostas. 

� Fraca discriminação – se as espécies propostas pertencerem a géneros diferentes. 

� Perfil duvidoso – o perfil não consta da base de dados, o que pode acontecer se for um 

perfil atípico ou quando a frequência de ocorrência deste perfil é muito baixa. 
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3.1.5.5. Resultados e Discussão 

Para todos os isolados foi observada a morfologia macroscópica das colónias, efectuado o teste da 

blastese ou o teste de aglutinação e nos negativos, feita a identificação bioquímica com as galerias 

ID 32C (BioMérieux, França). 

 

Caracterização Morfológica 

Quando cultivados em meio de Sabouraud, os isolados desenvolveram as seguintes características 

macroscópicas, descritas na Tabela 2.  

 

 

Tabela 2:Características morfológicas das colónias dos isolados estudados. 
 

Estirpes 
Caracterização morfológica das colónias 

Cor Textura Superfície Relevo Margens 

Todos os isolados com excepção dos seguintes Branca Cremosas Lisa e brilhante Arredondado Regulares 

15; 18; 40; 70; 196; 225; 

402; 423; 436; 449 
Branca Secas Rugosa e baça Plano (achatado) Irregulares 

 

Os isolados 15; 18; 40; 70; 196; 225;402; 423; 436; 449 são todos da espécie C. krusei. 

 

 

Teste da blastese 

O teste da blastese foi considerado positivo nos casos em que se observou tubo germinativo após 

uma incubação de 2 horas e 30 minutos, em soro a 37ºC. 

Os resultados obtidos estão representados na Tabela 3. 

 

 

Caracterização fisiológica 

Foram estudados os perfis de todos os isolados negativos nos testes para a de identificação de C. 

albicans em relação a um conjunto de 32 substratos, utilizando o sistema de identificação de 

leveduras comercialmente disponível, as galerias de identificação ID 32C® (BioMérieux, França). 

Os resultados obtidos estão representados na tabela 3. 
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Tabela 3: Identificação dos isolados através de métodos tradicionais. 
 

Nº de 
iden. 

Nº.IHMT Produto Identificação 
Teste da 
blastese 

Bichrolatex 

ID 32C 

%id t 
Classificação de 
identificação 

1 7/07 Exs. vaginal C. albicans  +    

2 8/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

3 9/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

4 10/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

5 11/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

6 12/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

7 13/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

8 14/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

9 15/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

10 16/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis  - 92,9 0,70 Boa identificação 

11 17/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

12 18/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

13 19/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

14 20/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

15 21/07 Exs. Vaginal C. krusei  - 98,1 1,00 Boa identificação 

16 22/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

17 23/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

18 24/07 Exs. Vaginal C. krusei  - 98,1 1,00 Boa identificação 

19 25/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

20 26/07 Exs. Vaginal C. glabrata  - - - Perfil inaceitável 

21 27/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

22 28/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

23 29/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

24 30/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

25 31/07 Exs. vaginal S. cerevisiae  - 99,5 0,46 Perfil duvidoso 

26 32/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

27 33/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

28 34/07 Exs. Vaginal C. glabrata  - 99,9 0,88 Muito boa identificação 

29 35/07 Exs. Vaginal C. glabrata  - 99,9 0,88 Muito boa identificação 

30 38/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

31 39/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis  - 99,6 0,94 Muito boa identificação 

32 40/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

33 41/07 Exs. vaginal C. albicans  +    

34 42/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

35 43/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

36 44/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

37 45/07 Urina C. albicans  +    

38 46/07 Exs. Vaginal C. kefyr  - 99,9 0,93 Excelente identificação 

39 47/07 Exs. Vaginal C. glabrata  - 99,4 1,00 Muito boa identificação 

40 48/07 Exs. Vaginal C. krusei  - 22,7 0,80 
Identificação aceitável ao 

nível do género 
41 49/07 Exs. Vaginal C. glabrata  - 96,9 0,94 Boa identificação 

42 50/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

43 51/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    
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Nº de 
identif. 

Nº.IHMT Produto Identificação 
Teste da 
blastese 

Bichrolatex 

ID 32C 

%id t 
Classificação de 
identificação 

44 52/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

45 53/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

46 54/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

47 55/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

48 56/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

49 57/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

50 58/07 Fezes C. albicans +     

51 59/07 Fezes C. albicans +     

52 60/07 Exs.auricular C. albicans +     

53 61/07 - C. tropicalis - - 96,8 0,32 Boa identificação 

54 63/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

55 64/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

56 65/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

57 66/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

58 69/07 Hemocultura C. tropicalis*      

59 70/07 Hemocultura C.parapsilosis*      

60 71/07 Hemocultura C. albicans*      

61 72/07 Hemocultura C. albicans*      

62 73/07 Hemocultura C. albicans*      

63 76/07 Fezes C. albicans*      

64 77/07 Exs. Faríngeo C. albicans*      

65 78/07 Sangue C. tropicalis*      

66 79/07 Pús C. albicans*      

67 80/07 Expectoração C. tropicalis*      

68 81/07 Expectoração C. krusei*      

69 82/07 Pus C. tropicalis*      

70 83/07 Fezes C. krusei*      

71 84/07 Pús C. tropicalis*      

72 85/07 Pús C. albicans*      

73 86/07 Expectoração C. glabrata*      

74 87/07 Sec. brônquica C. tropicalis*      

75 88/07 Pús C. tropicalis*      

76 89/07 Fezes Candida sp*      

77 90/07 Expectoração Candida sp*      

78 91/07 Expectoração C. albicans*      

79 92/07 Exs. Uretral C. tropicalis*      

80 93/07 Exs. nasall C. albicans*      

81 94/07 Pús Candida sp.*      

82 95/07 Púsl C. albicans*      

83 96/07 Exs. Faríngeo C. albicans*      

84 97/07 Expectoração C. tropicalis*      

85 98/07 Sangue C. albicans*      

86 99/07 Fezes C. glabrata*      

87 100/07 Pús C.parapsilosis*      

88 101/07 Fezes C. tropicalis*      

89 102/07 Expectoração C. albicans*      

90 103/07 Urina C. tropicalis*      
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Nº de 
identif. 

Nº.IHMT Produto Identificação 
Teste da 
blastese 

Bichrolatex 

ID 32C 

%id t 
Classificação de 
identificação 

91 104/07 Expectoração C. parapsilosis*      

92 105/07 Urina C. parapsilosis*      

93 106/07 Escamas C. parapsilosis*      

94 107/07 Urina C. albicans*      

95 108/07 Sangue C. albicans*      

96 109/07 - C. tropicalis*      

97 111/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

98 112/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

99 113/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

100 114/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

101 115/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

102 116/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

103 117/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

104 118/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

105 119/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

106 120/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

107 121/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

108 122/07 Urina C. albicans +     

109 123/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

110 124/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

111 125/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

112 126/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

113 127/07 Exs. Vaginal C. albicans - - 99,5 0,79 Muito boa identificação 

114 128/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

115 129/07 Exs. Vaginal C. sake - - 99 0,41 Boa identificação 

116 130/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

117 131/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

118 132/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

119 133/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

120 134/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

121 135/07 Exs. Vaginal C. albicans - - 99,9 0,67 Muito boa identificação 

122 136/07 Exs. Vaginal C. albicans - - 99,9 1 Excelente identificação 

123 137/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

124 138/07 Exs. Vaginal C. albicans - - 99,9 1 Excelente identificação 

125 139/07 Exs. Vaginal C. albicans - - 99,9 1 Excelente identificação 

126 140/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

127 141/07 Exs. Auricular C. parapsilosis - - 99,9 0,51 Muito boa identificação 

128 147/07 Lav. Bronc-alveolar S. cerevisiae - - 99,9 1 Excelente identificação 

129 148/07 Exs. vaginal C. parapsilosis - - 99,8 0,87 Muito boa identificação 

130 149/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

131 150/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

132 151/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

133 152/07 Urina C. albicans +     

134 153/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

135 154/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

136 155/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

137 156/07 Exs. vaginal C. albicans +     
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Nº de 
identif. 

Nº.IHMT Produto Identificação 
Teste da 
blastese 

Bichrolatex 

ID 32C 

%id t 
Classificação de 
identificação 

138 157/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

139 158/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

140 159/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

141 160/07 Exs. Vaginal C. lusitaniae - - 81,2 0,52 Identificação aceitável 

142 161/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

143 162/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

144 163/07 Fezes C. albicans +     

145 164/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 71,4 0,66 Baixa discriminação 

146 165/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

147 166/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

148 167/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

149 168/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

150 169/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

151 170/07 Fezes C. albicans +     

152 172/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

153 173/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

154 174/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

155 175/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

156 176/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

157 177/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

158 178/07 Expectoração C. albicans +     

159 179/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

160 180/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

161 181/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

162 182/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

163 183/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

164 184/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

165 185/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

166 186/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

167 187/07 Expectoração C. albicans +     

168 190/07 Escamas de pele C. tropicalis - - 99,9 0,94 Excelente identificação 

169 221/07 Escamas de pele C. lipolytica - - 99,9 1 Excelente identificação 

170 223/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis - - 99,6 0,94 Muito boa identificação 

171 234/07 Exs. Vaginal C. lipolytica - - 99,9 0,76 Excelente identificação 

172 240/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

173 241/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

174 242/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

175 243/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

176 244/07 Exs. Vaginal Geotrichum spp. - - 99,9 0,85 Excelente identificação 

177 245/07 Exs. Vaginal S. cerevisiae - - 16,3 0,76 Baixa discriminação 

178 246/07 Exs. vaginal C. albicans +     

179 247/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

180 248/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

181 249/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

182 250/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

183 251/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

184 252/07 Exs. Vaginal C. albicans +     
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Nº de 
identif. 

Nº.IHMT Produto Identificação 
Teste da 
blastese 

Bichrolatex 

ID 32C 

%id t 
Classificação de 
identificação 

185 253/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

186 254/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

187 255/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

188 256/07 Sangue C. albicans +     

189 257/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

190 258/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

191 259/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

192 260/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

193 261/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

194 262/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis - - 98,6  Boa identificação 

195 263/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

196 264/07 Exs. Vaginal C. krusei - - 99,3 0,67 Muito boa identificação 

197 265/07 Pús C. tropicalis - - 96,6 0,84 Baixa discriminação 

198 270/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis - - 99 0,64 Muito boa identificação 

199 271/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

200 272/07 Fezes C. albicans +     

201 273/07 Exs. Faríngeo C. albicans +     

202 274/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

203 275/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

204 276/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

205 277/07 Exs. vaginal C. albicans - - 99,9 1 Excelente identificação 

206 278/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis - - 99 0,64 Muito boa identificação 

207 279/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

208 280/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

209 281/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

210 282/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

211 283/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

212 284/07 Fezes C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

213 285/07 Fezes C. parapsilosis - - 98 0,45 Boa identificação 

214 286/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

215 287/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

216 288/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

217 289/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

218 290/07 Exs. Vaginal S. cerevisiae - - 99,9 0,95 Excelente identificação 

219 293/07 Urina C. albicans - - 99,9 1 Excelente identificação 

220 298/07 Fezes C. parapsilosis - -    

221 299/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

222 300/07 Exs. Vaginal C. albicans - - 99,9 1 Excelente identificação 

223 301/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

224 302/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

225 303/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

226 304/07 Exs. Vaginal C. krusei - - 98,1 1 Boa identificação 

227 305/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

228 306/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

229 307/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

230 308/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

231 309/07 Exs. vaginal C. albicans - +    
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232 310/07 Urina C. parapsilosis - - 99 0,64 Muito boa identificação 

233 311/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

234 312/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

235 313/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

236 314/07 Urina C. albicans - +    

237 315/07 Urina C. albicans - +    

238 316/07 Fezes C. albicans - +    

239 317/07 Fezes C. albicans - +    

240 327/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

241 328/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

242 329/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

243 330/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

244 331/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

245 332/07 Urina C. parapsilosis - - 98,6 0,39 Boa identificação 

246 333/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

247 334/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

248 335/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

249 336/07 Exs. Vaginal C. albicans - - 99,5 0,79 Muito boa identificação 

250 337/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

251 338/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

252 339/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

253 340/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

254 341/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

255 342/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

256 343/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis - - 92,9 0,7 Boa identificação 

257 344/07 Exs. Vaginal C. albicans - - 98,6 0,5 Perfil duvidoso 

258 345/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

259 346/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

260 347/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

261 348/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

262 349/07 Exs. Vaginal C. lusitaniae -  98,4 0,41 Boa identificação 

263 350/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

264 351/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

265 352/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

266 353/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

267 354/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

268 355/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

269 356/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

270 357/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

271 358/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

272 359/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

273 360/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis - - 99,9 0,46 Perfil duvidoso 

274 361/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

275 362/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

276 363/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

277 364/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

278 365/07 Exs. Vaginal C. albicans +     
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279 366/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

280 367/07 Fezes C. albicans +     

281 372/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

282 373/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

283 374/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

284 375/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

285 376/07 Exs. Vaginal C. tropicalis - - 89,9 0,68 Identificação aceitável 

286 377/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

287 378/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

288 379/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

289 380/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

290 381/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

291 382/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

292 383/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

293 384/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

294 385/07 Exs. Vaginal S. cerevisiae - - 99,9 0,96 Excelente identificação 

295 386/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

296 387/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis - - 98,7 0,55 Boa identificação 

297 388/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

298 389/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

299 390/07 Exs. vaginal C. albicans +     

300 391/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

301 392/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

302 393/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

303 394/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

304 395/07 Exs. Vaginal S. cerevisiae - - 99,7 0,96 Muito boa identificação 

305 396/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

306 397/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

307 398/07 Fezes C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

308 399/07 Fezes C. albicans +     

309 400/07 Fezes C. albicans - +    

310 401/07 Expectoração C. albicans +     

311 402/07 Sangue C. albicans +     

312 403/07 Exs. Faríngeo C. albicans +     

313 405/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

314 406/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

315 407/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

316 408/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

317 409/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

318 410/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

319 411/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

320 412/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

321 413/07 Exs. Vaginal C. tropicalis - - 93 0,83 Boa identificação 

322 414/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

323 415/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

324 416/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

325 417/07 Exs. Vaginal C. albicans +     
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326 418/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

327 419/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

328 420/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

329 421/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

330 422/07 Exs. Vaginal S. cerevisiae - - 99,9 0,89 Excelente identificação 

331 423/07 Exs. Vaginal C. tropicalis - - 98,2 0,84 Boa identificação 

332 424/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

333 425/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

334 426/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis - - 99,9 0,93 Excelente identificação 

335 427/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

336 428/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

337 429/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

338 430/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

339 431/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

340 432/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

341 433/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

342 434/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

343 436/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

344 437/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

345 438/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

346 439/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

347 440/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

348 441/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

349 442/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

350 443/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

351 444/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

352 445/07 Exs. Vaginal S. cerevisiae - - 99,7 0,96 Muito boa identificação 

353 528/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

354 529/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

355 530/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

356 531/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

357 532/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

358 533/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

359 534/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

360 535/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

361 536/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

362 537/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

363 538/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

364 539/07 Exs. vaginal C. albicans - +    

365 540/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

366 541/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

367 542/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

368 543/07 Exs. Vaginal S. cerevisiae - - 99,8 0,92 Muito boa identificação 

369 544/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

370 545/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

371 546/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

372 552/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    
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373 553/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

374 554/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis - - 99,8 0,87 Muito boa identificação 

375 555/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

376 556/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

377 557/07 Exs. Vaginal C. tropicalis - - 99,6 1 Muito boa identificação 

378 558/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

379 559/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

380 560/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

381 561/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

382 562/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

383 563/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis - - 99,9 1 Excelente identificação 

384 564/07 Exs. Vaginal C. albicans  +    

385 565/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

386 566/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

387 567/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

388 568/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

389 569/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

390 570/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

391 571/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

392 572/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

393 596/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

394 597/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

395 598/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

396 599/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

397 600/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

398 601/07 Exs. Vaginal C. albicans - +    

399 602/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

400 603/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

401 604/07 Exs. Vaginal C. tropicalis - - 99,9 0,94 Excelente identificação 

402 605/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

403 606/07 Exs. Vaginal P. etchel - - 95,8 0,65 Boa identificação 

404 607/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

405 608/07 Exs. Vaginal C. glabrata - - 99,4 1 Muito boa identificação 

406 609/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis - - 99,9 0,23 Perfil duvidoso 

407 610/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

408 611/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis - - 99,8 0,87 Muito boa identificação 

409 612/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

410 613/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

411 614/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

412 615/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

413 161/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

414 617/07 Exs. Vaginal C. albicans +     

415 618/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis - - 99 0,64 Muito boa identificação 

416 619/07 Exs. Vaginal P. etchel - - 97,6 0,69 Boa identificação 

417 620/07 Exs. Vaginal C. albicans - - 99,9 1 Excelente identificação 

418 621/07 Exs. Vaginal C. parapsilosis - +    

419 622/07 Exs. Vaginal P. etchel - +    
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420 623/07 Exs. vaginal C. albicans - +    

421 221/07 Escamas de pele C. lipolytica - - 99,9 1,00 Excelente identificação 

422 207/06 Fezes C. albicans#      

423 208/06 Fezes C. albicans#      

424 209/06 Fezes C. krusei#      

425 210/06 Exs. Cavidade oral C. albicans#      

426 211/06 Fezes C. albicans#      

427 212/06 Expectoração C. parapsilosis#      

428 213/06 Exs. Faríngeo C. albicans#      

429 214/06 Sec. brônquica C. glabrata#      

430 215/06 Fezes C. glabrat#a      

431 216/06 Sec. Brônquica C. albicans#      

432 217/06 Pús C. tropicalis#      

433 220/06 Pús C. tropicalis#      

434 221/06 Pús C. guilliermondii#      

435 222/06 Pús C. albicans#      

436 223/06 Expectoração C. albicans#      

437 224/06 Exs. Nasal C. krusei#      

438 225/06 Sec.brônquica C. tropicalis#      

439 226/06 Urina C. parapsilosis#      

440 227/06 Pus C. parapsilosis#      

441 228/06 Urina C. albicans#      

442 229/06 Expectoração C. tropicalis#      

443 230/06 Fezes C. albicans#      

444 231/06 Sec. Brônquica C. glabrata#      

445 232/06 Fezes C. inconpiscua#      

446 233/06 Expectoração C. albicans#      

447 234/06 Urina C. tropicalis#      

448 235/06 Esx. Faríngeo C. glabrata#      

449 237/06 Fezes C. albicans#      

450 238/06 Pús C. krusei#      

451 239/06 Exs. Nasal C. albicans#      

452 245/06 Fezes C. parapsilosis#      

453 253/06 Fezes C. albicans#      

454 223/07 Escamas de pele C. parapsilosis#      

455 CAN 273 Sangue C. glabrata#      

456 CAN 274 Sangue C. albicans#      

457 CAN 275 Sangue C. glabrata#      

458 CAN 276 Sangue C. albicans#      

459 CAN 283 Sangue C. tropicalis#      

460 CAN 284 Sangue C. parapsilosis#      

461 CAN 285 Sangue C. albicans#      

462 CAN 286 Sangue C. tropicalis#      

463 CAN 287 Sangue C. parapsilosis#      

464 CAN 288 Sangue C. tropicalis#      

465 CAN 289 Sangue C. parapsilosis#      

466 CAN 290 Sangue C. tropicalis#      
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467 CAN 291 Sangue C. parapsilosis#      

468 CAN 292 Sangue C. tropicalis#      

469 CAN 293 Sangue C. albicans#      

470 CAN 294 Sangue C. albicans#      

471 CAN 295 Sangue C. parapsilosis#      

472 CAN 296 Sangue C. albicans#      

*Isolados identificados com Chromagar. 
#Isolados identificados com aparelho walkaway 
 

 

Os métodos de identificação tradicionais utilizados na identificação de leveduras revelaram-se 

simples de executar, porém bastante demorados na resposta, nos casos em que foi necessário 

proceder à realização do teste de identificação fisiológica API ID32C. 

 

Das 276 amostras identificadas como C. albicans, 15 (5,4%) não formaram tubo germinativo, o que 

vem de encontro ao que se encontra descrito na literatura, que diz que cerca de 5% das C. albicans 

não formam tubo germinativo. Estes resultados também podem ser explicados pelo facto de, se o 

doente tiver iniciado algum tratamento antifúngico prévio, as características fisiológicas da espécie 

isolada do local de infecção poderem estar alteradas. 

 

 

A qualidade das identificações obtidas foi de 1,39% (1/72) para isolados com perfil inaceitável e 

também para isolados cuja identificação efectuada através deste método foi aceitável ao nível do 

género; 2,78% (2/72) de isolados obtiveram uma identificação aceitável; 2,78% (2/72) dos isolados 

obtiveram baixa discriminação e o mesmo valor foi obtido para isolados com perfil duvidoso. As 

maiores percentagens foram obtidas para as identificações classificadas como boa, muito boa e 

excelente, com 15,28% (11/72), 56,94% (41/72) e 16,67% (12/71) dos isolados, respectivamente 

(Gráfico 1), o que mostra que cerca de 89% dos isolados foram identificados com um bom nível de 

qualidade através do sistema ID32C, revelando um bom desempenho do mesmo. 
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Gráfico 1:Distribuição dos resultados da identificação com o sistema ID32C, de acordo com a qualidade da 
identificação, onde PI =Perfil inaceitável; MB = Muito boa identificação; E = Excelente identificação; AG = Identificação 
aceitável ao nível do género; B = Boa identificação; A = Identificação aceitável; BD = Baixa discriminação e PD = Perfil 
duvidoso. 
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3.1.6. Métodos moleculares para diagnóstico e identificação de leveduras do género 

Candida 

O aumento do número de indivíduos imunocomprometidos e dada a elevada taxa de mortalidade 

que as infecções fúngicas oportunistas provocam neste grupo de pacientes, tem-se verificado uma 

busca por novas técnicas de identificação das espécies invasivas (White et al, 2004; Innings et al, 

2007; Kurzai et al, 1999; Fotedar & Hedaithy, 2003). 

Nos laboratórios de Microbiologia Médica o diagnóstico de candidose continua a ser feito com base 

nas características fisiológicas das culturas. Contudo, uma vez que a patogenicidade e a 

susceptibilidade aos antifúngicos variam de espécie para espécie, e que esta informação é 

essencial para o início do tratamento, que deve ter início o mais rapidamente possível, um método 

mais rápido e eficaz na identificação das espécies seria tanto clínica como epidemiologicamente 

muito útil (Burgener-Kairuz et al, 1994; Posteraro et al, 2000). Deste modo, têm sido desenvolvidos 

e testados novos métodos baseados em metodologias moleculares para detecção e identificação de 

leveduras patogénicas em amostras clínicas. Estes métodos permitem identificar a espécie e alguns 

têm elevado poder discriminatório entre estirpes da mesma espécie (Taylor et al, 1999; Sampaio et 

al, 2003). 

Muitos destes métodos têm sido aplicados na identificação e caracterização das várias espécies de 

Candida, inclusive de C. dubliniensis, e incluem: métodos de hibridação com sondas específicas 27ª 

ou Ca3 para C. albicans e Cd2 para C. dubliniensis (Joly et al, 1994; Marco et al, 1999; Odds et al, 

1998; Pujol et al, 1997), Multilocus Enzyme Electrophoresis (MLEE) (Boerlin et al, 1995; Boerlin et 

al, 1996; Pujol et al, 1997; Soll, 2000), análise electroforética do cariótipo (Jabra – Risk et al, 1999; 

Merz et al, 1998; Soll, 2000; Taylor et al, 1999), Restriction Fragment Lenght Polymorphism Analysis 

(RFLP) (McCullough et al, 1988; Soll, 2000; Sullivan & Coleman, 1998; Taylor et al, 1999), 

Randomly Amplified Polimorphic DNA (RAPD) (Bautista-Munoz et al, 2003; Lehmann et al, 1992; 

Pujol et al, 1997), análise de sequenciação de rRNA (Coleman et al, 1997; Donnelly et al, 1999), 

microssatélites (Metzgar et al, 1998), Amplified Fragment Lenght Polymorphism Analysis (AFLP) 

(Borst et al, 2003; Savelkoul et al, 1999) e Multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR multiplex) 

(Carvalho et al, 2007; Kurzai et al, 1999; Luo & Mitchell, 2002; Mannarelli & Kurtzman, 1998). 

A maioria dos métodos moleculares de tipagem baseia-se na técnica de PCR e implicam uma 

separação electroforética dos fragmentos de DNA de diferentes pesos moleculares no final, de onde 

resulta um padrão de bandas que pode ser mais ou menos complexo e com bandas de diferentes  
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intensidades (Olive & Bean, 1999; Soll, 2000). A análise e interpretação do padrão de bandas 

obtidas pode ser realizada através de sistemas informáticos e com acesso a bases de dados, o que 

poderá assumir importância fundamental na análise de padrões de bandas complexos (Soll, 2000). 

Vários estudos indicam que o PCR é um método útil para a rápida identificação das espécies 

(Burgener-Kairuz et al, 1994) por ser muito rápido, reprodutível e, neste momento, acessível à 

maioria dos laboratórios de diagnóstico. Este método apresenta elevada especificidade e diminui o 

risco de contaminação por reagentes impuros ou por contaminantes ambientais (Innings et al, 

2007). Em contrapartida, os outros métodos moleculares são trabalhosos, complexos, dispendiosos 

e requerem equipamento especial, o que tem dificultado e impossibilitado a sua aplicação em 

diagnóstico na maioria dos laboratórios clínicos (Marot-Leblond et al, 2004). 

 

 

3.1.6.1. Materiais e Métodos 

As amostras identificadas através de métodos moleculares foram as mesmas identificadas pelos 

métodos tradicionais. 

 

Iniciou-se a identificação usando a técnica de PCR multiplex, segundo o protocolo descrito por 

Carvalho et al (2007). Apesar de este ser um método simples de executar, surgiram alguns 

problemas na identificação de alguns isolados, pelo que, nos casos em que não se obteve qualquer 

fragmento amplificado com o PCR efectuado directamente a partir da colónia, procedeu-se 

previamente ao PCR à extracção fenólica do DNA dos isolados. A extracção fenólica de DNA foi 

também efectuada para as amostras cuja identificação pelos métodos tradicionais não coincidia com 

a identificação obtida por PCR multiplex. 

 

 

Nos casos em que a identificação obtida pelos métodos tradicionais não foi a mesma que a obtida 

por PCR multiplex, efectuou-se outra técnica de identificação, DNA fingerprintig, para assegurar a 

correcta identificação dos isolados. Nesta técnica foi utilizado DNA extraído segundo o método 

descrito por Carvalho e colaboradores (2007). 
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No PCR multiplex foram utilizados primers universais específicos para fungos UNI1 e UNI2, que 

permitem amplificar as regiões ITS1 e ITS2, incluindo a região 5,8S do rRNA e os primers 

específicos para as espécies C. albicans (Calb), C. krusei (Ckru), C. parapsilosis (Cpar), C. tropicalis 

(Ctro), C. lusitaneae (Clus), C. gulliermondii (Cgui), C. dubliniensis (Cdub) e C. glabrata (Cgla). A 

figura que se segue (Figura 3) é um esquema representativo da organização dos genes 

ribossómicos e dos primers universais e específicos para as espécies do género Candida 

anteriormente mencionadas. 

 

 
Figura 3:Esquema representativo da organização dos genes ribossómicos e dos primers universais e específicos 
das diferentes espécies de Candida (as setas indicam a direcção da amplificação por PCR) (Carvalho et al, 2007). 

 

 

A dimensão dos fragmentos resultantes da reacção de amplificação por PCR com os primers 

utilizados (MWG OligoSyntesis – Biotech, Alemanha) está descrita na Tabela 4 e representada 

esquematicamente na Figura 4. 
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Tabela 4: Primers específicos para cada espécie utilizados e dimensão dos fragmentos esperados após 
amplificação por PCR multiplex (adaptado de Carvalho et al, 2007). 

 

Espécies Primer Sequência (5 – 3) 
Dimensão do fragmento amplificado 

com o Primer Universal/ Específico (pb) 

Primer Universal fungos UNI1 GTCAAACTTGGTCATTTA  

Primer Universal fungos UNI2 TTCTTTTCCTCCGCTTATTG  

Candida albicans Calb AGCTGCCGCCAGAGGTCTAA 583/446 

Candida glabrata Cgla TTGTCTGAGCTCGGAGAGAG 929/ 839 

Candida tropicalis Ctro GATTTGCTTAATTGCCCCAC 583/507 

Candida parapsilosis Cpar GTCAACCGATTATTTAATAG 570/370 

Candida krusei Ckru CTGGCCGAGCGAACTAGACT 590/169 

Candida lusitaneae Clus TTCGGAGCAACGCCTAACCG 433/ 329 

Candida guilliermondii Cgui TTGGCCTAGAGATAGGTTGG 668/ 512 

Candida dubliniensis Cdub CTCAAACCCCTAGGGTTTGG 591/ 217 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema representativo das bandas esperadas após amplificação por PCR multiplex. 
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Para qualquer espécie de fungo, que não as referenciadas na tabela 4, para as quais não foi 

utilizado um primer específico, a reacção de PCR vai originar apenas uma banda de dimensão 

desconhecida, referente aos primers universais. 

 

Em cada reacção de PCR foi utilizada uma mistura de todos os primers (universais e específicos) 

numa mix, cujas respectivas concentrações estão indicadas na Tabela 5. 

 

 

Tabela 5: Concentração de cada primer na mistura utilizada na reacção de PCR multiplex. 
 

Primer Concentração (µM) 

UNI1 0,55 

UNI2 0,55 

Calb 0,15 

Cgla 0,20 

Ctro 0,20 

Cpar 0,30 

Ckru 0,15 

Clus 0,20 

Cgui 0,05 

Cdub 0,40 

 

 

Em cada reacção de PCR foram usados os seguintes reagentes, e respectivas concentrações 

(Tabela 6): 

 

Tabela 6: Mistura reaccional usada nas reacções de PCR multiplex para a identificação 
de isolados clínicos do género Candida. 

 

Reagente Concentração final Volume (µl) 

Água bidestilada  15,1 

Tampão 10x 0,8x 1,6 

MgCl2 100mM 3,5mM 0,7 

dNTPs (10,0 mM cada) 200µM cada 0,4 

Mistura de Primers  1,0 

Taq polimerase 5U/µl 1 U 0,2 

Células de levedura (1 colónia)   
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Utilizou-se a enzima Taq DNA polimerase, BIOTAQ™ DNA Polymerase (BIOLINE, Alemanha) e um 

termociclador Tpersonal® (Biometra, Alemanha). 

O ciclo de PCR consistiu em 40 ciclos de amplificação: desnaturação a 94ºC, durante 15 segundos; 

hibridação dos primers, durante 30 segundos a 55ºC e extensão a 65ºC, durante 45 segundos, após 

um período inicial de 10 minutos a 94ºc para desnaturação do DNA e activação da enzima. 

 

Para a técnica do fingerprinting foi utilizado o primer T3B (5'-AGGTCGCGGGTTCGAATCC-3') e 

para cada espécie obtém-se um padrão de bandas característico. 

Em cada reacção foram usados os seguintes reagentes, e respectivas concentrações (Tabela 7): 

 

 

Tabela 7: Mistura reaccional usada nas reacções de PCR fingerprinting. 
 

Reagente Concentração final Volume (µl) 

Água bidestilada  5,7 

Tampão 1x 0,8x 2 

MgCl2 5mM 3,5mM 2 

dNTPs (200 µM cada) 200µM cada 0,4 

Primer (2 µM) 2 µM 0,4 

Taq polimerase 2U/µl 1 U 7,5 

DNA  2 

 

 

 

Utilizou-se a enzima Taq DNA polimerase, BIOTAQ™ DNA Polymerase (BIOLINE, Alemanha) e um 

termociclador Tpersonal® (Biometra, Alemanha). 

O ciclo de PCR consistiu em 40 ciclos de amplificação: desnaturação a 95ºC, durante 15 segundos; 

hibridação dos primers, durante 30 segundos a 95ºC e extensão a 72ºC, durante 1minuto e 20 

segundos, após um período inicial de 5 minutos a 95ºc para desnaturação do DNA e activação da 

enzima. 
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Para a detecção dos produtos de amplificação de ambos os métodos foi realizada uma electroforese 

em gel de agarose (Gibco, BRL, Reino Unido) a 2% (p/v) em TAE 1x, corado com brometo de etídio 

(Sigma, USA) (0,5µg/ml) incorporado. Ao produto da reacção de PCR foi adicionada solução de 

tampão de arrastamento – tampão azul de bromofenol (30% (p/v) glicerol, 0,25% azul de 

bromofenol, 2mM EDTA). O marcador de pesos moleculares utilizado foi o GeneRuler™ 100bp DNA 

Ladder Plus® (0,5mg DNA/ml) (FERMENTAS, Canada). 

A electroforese decorreu a 80 volts, durante 70 minutos, no Agarose Gel Electrophoresis System 

(BIORAD, França), constituído por uma tina SubCell®GT e uma fonte de alimentação Power Pac HC 

(BIORAD, França). 

As bandas foram visualizadas através de um transiluminador de luz UV e as imagens captadas por 

um sistema digital de imagem. 

 

 

3.1.6.2. Resultados 

As amostras submetidas a identificação através de técnicas moleculares foram as mesmas 

identificadas pelos métodos tradicionais, com excepção das amostras que não foram identificadas 

como leveduras do género Candida, uma vez que os primers usados no PCR multiplex apenas 

identificavam leveduras pertencentes a este género. 

 

Os resultados obtidos revelaram-se de fácil interpretação, uma vez que foram obtidas duas bandas 

distintas, para cada espécie, bandas essas que são concordantes com o esperado, permitindo uma 

rápida identificação dos isolados. 

 

Como se pode observar pela Figura 5, foram obtidas as duas bandas esperadas para os isolados 

das diferentes espécies para as quais existia primer específico: C. albicans 583 e 446bp; Candida 

glabrata 929 e 839bp; Candida tropicalis 583 e 507bp; Candida parapsilosis 570 e 370bp; Candida 

krusei 590 e 169bp; Candida lusitaneae 433 e 329bp e Candida guilliermondii 668 e 512bp. Não foi 

encontrado nenhum isolado de C. dubliniensis. 
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Figura 5: Resultado de um PCR multiplex a partir de células de levedura. 1 e 8 
representam o marcador de pesos moleculares de 100bp; 2 a 7 representam, 
respectivamente: C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata C. lusitaniae e C. 
krusei. 

 

 

Os resultados obtidos na identificação dos isolados provenientes de amostras clínicas incluídos 

neste estudo através de métodos tradicionais e moleculares estão listados na Tabela 8. 

 

 

Tabela 8: Resultados da identificação dos isolados clínicos de leveduras do género Candida por tradicionais 
(Tetse da blastese, Bichrolatex e API ID32C) e técnicas moleculares. 

 

Nº 
Ident. 

Nº.IHMT 
Métodos tradicionais 

 
PCR 

da colónia 
PCR 

com DNA extraído 
PCR 

Finger Printing 

1 7/07 C. albicans C. albicans   

2 8/07 C. albicans C. albicans   

3 9/07 C. albicans C. albicans   

4 10/07 C. albicans C. albicans   

5 11/07 C. albicans C. albicans   

6 12/07 C. albicans C. albicans   

7 13/07 C. albicans C. albicans   

8 14/07 C. albicans C. albicans   

9 15/07 C. albicans C. albicans   

10 16/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

11 17/07 C. albicans C. albicans   

12 18/07 C. albicans C. albicans   

13 19/07 C. albicans C. albicans   

14 20/07 C.albicans C. albicans   

15 21/07 C. krusei C. krusei   

16 22/07 C. albicans C. albicans   

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Nº 
Ident. 

Nº.IHMT 
Métodos tradicionais 

 
PCR 

da colónia 
PCR 

com DNA extraído 
PCR 

Finger Printing 

17 23/07 C. albicans C. albicans   

18 24/07 C. krusei C. krusei   

19 25/07 C. albicans C. albicans   

20 26/07 C. glabrata C. glabrata   

21 27/07 C. albicans C. parapsilosis C. parapsilosis C. tropicalis 

22 28/07 C. albicans C. albicans   

23 29/07 C. albicans C. albicans   

24 30/07 C. albicans C. albicans   

26 32/07 C.albicans C. albicans   

27 33/07 C. albicans C. albicans   

28 34/07 C. glabrata neg. neg.  

29 35/07 C. glabrata neg. neg.  

30 38/07 C. albicans C. albicans   

31 39/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

32 40/07 C. albicans C. albicans   

33 41/07 C. albicans C. albicans   

34 42/07 C. albicans C. albicans   

35 43/07 C. albicans C. albicans   

36 44/07 C. albicans C. albicans   

37 45/07 C. albicans C. albicans   

38 46/07 C. kefyr C. kefyr   

39 47/07 C. glabrata neg. neg.  

40 48/07 C. krusei C. krusei   

41 49/07 C. glabrata C. glabrata   

42 50/07 C. albicans C. albicans   

43 51/07 C. albicans C. albicans   

44 52/07 C. albicans C. albicans   

45 53/07 C. albicans C. albicans   

46 54/07 C. albicans C. albicans   

47 55/07 C. albicans C. albicans   

48 56/07 C. albicans C. albicans   

49 57/07 C. albicans C. albicans   

50 58/07 C. albicans C. albicans   

51 59/07 C. albicans C. albicans   

52 60/07 C. albicans C. albicans   

53 61/07 C. tropicalis C. tropicalis   

54 63/07 C. albicans C. albicans   

55 64/07 C. albicans C. albicans   

56 65/07 C. albicans C. albicans   

57 66/07 C. glabrata C. glabrata   

58 69/07 C. tropicalis C. tropicalis   

59 70/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

60 71/07 C. albicans C. albicans   

61 72/07 C. albicans C. albicans   

62 73/07 C. albicans C. albicans   

63 76/07 C. albicans C. albicans   

64 77/07 C. albicans C. albicans   

65 78/07 C. tropicalis C. tropicalis   



 
 

Capítulo 3 - Diagnóstico micológico de leveduras: métodos tradicionais vs. métodos moleculares 

 
87 

Nº 
Ident. 

Nº.IHMT 
Métodos tradicionais 

 
PCR 

da colónia 
PCR 

com DNA extraído 
PCR 

Finger Printing 

66 79/07 C. albicans C. albicans   

67 80/07 C. tropicalis C. tropicalis   

68 81/07 C. krusei C. krusei   

69 82/07 C. tropicalis C. tropicalis   

70 83/07 C. krusei C. krusei   

71 84/07 C. tropicalis C. albicans C. albicans C. tropicalis 

72 85/07 C. albicans C. albicans   

73 86/07 C. glabrata neg neg  

74 87/07 C. tropicalis C. tropicalis   

75 88/07 C. tropicalis C. tropicalis   

76 89/07 Candida sp C. albicans   

77 90/07 Candida sp C. albicans   

78 91/07 C. albicans C. albicans   

79 92/07 C. tropicalis C. tropicalis   

80 93/07 C. albicans C. albicans   

81 94/07 Candida sp C. albicans   

82 95/07 C. albicans C. albicans   

83 96/07 C. albicans C. albicans   

84 97/07 C. tropicalis C. tropicalis   

85 98/07 C. albicans neg C. guilliermondii C. albicans 

86 99/07 C. glabrata neg C. tropicalis C. tropicalis 

87 100/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

88 101/07 C. tropicalis C. tropicalis   

89 102/07 C. albicans C. albicans   

90 103/07 C. tropicalis C. tropicalis   

91 104/07 C. parapsilosis neg neg  

92 105/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

93 106/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

94 107/07 C. albicans C. albicans   

95 108/07 C. albicans C. albicans   

96 109/07 C. tropicalis C. tropicalis   

97 111/07 C. albicans C. albicans   

98 112/07 C. albicans C. albicans   

99 113/07 C. albicans C. albicans   

100 114/07 C. albicans C. albicans   

101 115/07 C. albicans C. albicans   

102 116/07 C. albicans C. albicans   

103 117/07 C. albicans neg neg  

104 118/07 C.albicans C. albicans   

105 119/07 C. albicans neg neg  

106 120/07 C. albicans C. albicans   

107 121/07 C. albicans C. albicans   

108 122/07 C. albicans C. albicans   

109 123/07 C. albicans C. albicans   

110 124/07 C. albicans C. albicans   

111 125/07 C. glabrata neg neg  

112 126/07 C. albicans C. albicans   

113 127/07 C. albicans C. albicans   
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Nº 
Ident. 

Nº.IHMT 
Métodos tradicionais 

 
PCR 

da colónia 
PCR 

com DNA extraído 
PCR 

Finger Printing 

114 128/07 C. albicans C. albicans   

115 129/07 C. sake C. albicans C. albicans C. albicans 

116 130/07 C. glabrata neg neg  

117 131/07 C. albicans C. albicans   

118 132/07 C. albicans C. albicans   

119 133/07 C. albicans C. albicans   

120 134/07 C. albicans C. albicans   

121 135/07 C. albicans C. albicans   

122 136/07 C. albicans C. albicans   

123 137/07 C. albicans C. albicans   

124 138/07 C. albicans C. albicans   

125 139/07 C. albicans C. albicans   

126 140/07 C. albicans C. albicans   

127 141/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

129 148/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

130 149/07 C. albicans C. albicans   

131 150/07 C. albicans C. albicans   

132 151/07 C. albicans C. albicans   

133 152/07 C. albicans C. albicans   

134 153/07 C. albicans C. albicans   

135 154/07 C. albicans C. albicans   

136 155/07 C. albicans C. albicans   

137 156/07 C. albicans C. albicans   

138 157/07 C. albicans C. albicans   

139 158/07 C. albicans C. albicans   

140 159/07 C. albicans C. albicans   

141 160/07 C. lusitaniae C. tropicalis C. tropicalis C. tropicalis 

142 161/07 C. albicans C. albicans   

143 162/07 C. albicans C. albicans   

144 163/07 C. albicans C. albicans   

145 164/07 C. glabrata C. glabrata   

146 165/07 C. albicans C. albicans   

147 166/07 C. albicans C. albicans   

148 167/07 C. albicans C. albicans   

149 168/07 C. albicans C. albicans   

150 169/07 C. glabrata neg neg  

151 170/07 C. albicans neg neg  

152 172/07 C. glabrata neg neg  

153 173/07 C. albicans C. albicans   

154 174/07 C. albicans C. albicans   

155 175/07 C. albicans C. albicans   

156 176/07 C. albicans neg neg  

157 177/07 C. albicans C. albicans   

158 178/07 C. albicans C. albicans   

159 179/07 C. albicans C. albicans   

160 180/07 C. albicans C. albicans   

161 181/07 C. albicans C. albicans   

162 182/07 C. albicans C. albicans   
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Nº 
Ident. 

Nº.IHMT 
Métodos tradicionais 

 
PCR 

da colónia 
PCR 

com DNA extraído 
PCR 

Finger Printing 

163 183/07 C. glabrata neg neg  

164 184/07 C. glabrata neg neg  

165 185/07 C. albicans C. albicans   

166 186/07 C. albicans C. albicans   

167 187/07 C. albicans C. albicans   

168 190/07 C. tropicalis C. albicans C. albicans C. albicans 

169 221/07 C. lipolytica neg neg  

170 223/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

171 234/07 C. lipolytica neg neg  

172 240/07 C. glabrata C. glabrata   

173 241/07 C. albicans C. albicans   

174 242/07 C. albicans C. albicans   

175 243/07 C. glabrata C. glabrata   

178 246/07 C. albicans C. albicans   

179 247/07 C. albicans C. albicans   

180 248/07 C. albicans C. albicans   

181 249/07 C. albicans C. albicans   

182 250/07 C. albicans C. albicans   

183 251/07 C. albicans C. albicans   

184 252/07 C. albicans C. albicans   

185 253/07 C. albicans C. albicans   

186 254/07 C. albicans C. albicans   

187 255/07 C. albicans C. albicans   

188 256/07 C. albicans C. albicans   

189 257/07 C. albicans C. albicans   

190 258/07 C. albicans C. albicans   

191 259/07 C. glabrata C. glabrata   

192 260/07 C. albicans C. albicans   

193 261/07 C. albicans C. albicans   

194 262/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

195 263/07 C. albicans C. albicans   

196 264/07 C. krusei C. krusei   

197 265/07 C. tropicalis C. tropicalis   

198 270/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

199 271/07 C. albicans C. albicans   

200 272/07 C. albicans C. albicans   

201 273/07 C. albicans C. albicans   

202 274/07 C. albicans C. albicans   

203 275/07 C. glabrata C. glabrata   

204 276/07 C. albicans C. albicans   

205 277/07 C. albicans C. albicans   

206 278/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

207 279/07 C. albicans C. albicans   

208 280/07 C. albicans C. albicans   

209 281/07 C. albicans C. albicans   

210 282/07 C. albicans C. albicans   

211 283/07 C. albicans C. albicans   

212 284/07 C. glabrata C. glabrata   
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Nº 
Ident. 

Nº.IHMT 
Métodos tradicionais 

 
PCR 

da colónia 
PCR 

com DNA extraído 
PCR 

Finger Printing 

213 285/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

214 286/07 C. albicans C. albicans   

215 287/07 C. albicans C. albicans   

216 288/07 C. albicans C. albicans   

217 289/07 C. albicans C. albicans   

219 293/07 C. albicans C. albicans   

220 298/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

221 299/07 C. albicans C. albicans   

222 300/07 C. albicans C. albicans   

223 301/07 C. albicans C. albicans   

224 302/07 C. glabrata C. glabrata   

225 303/07 C. glabrata C. glabrata   

226 304/07 C. krusei C. krusei   

227 305/07 C. albicans C. albicans   

228 306/07 C. glabrata neg C. albicans C. albicans 

229 307/07 C. albicans C. albicans   

230 308/07 C. albicans C. albicans   

231 309/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

232 310/07 C. albicans C. albicans   

233 311/07 C. albicans C. albicans   

234 312/07 C. albicans C. albicans   

235 313/07 C.albicans C. albicans   

236 314/07 C. albicans C. albicans   

237 315/07 C. albicans C. albicans   

238 316/07 C. albicans C. albicans   

239 317/07 C. albicans neg C. tropicalis C. tropicalis 

240 327/07 C. albicans C. albicans   

241 328/07 C. albicans C. albicans   

242 329/07 C. albicans C. albicans   

243 330/07 C.albicans C. albicans   

244 331/07 C. albicans C. albicans   

245 332/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

246 333/07 C. albicans C. albicans   

247 334/07 C. albicans C. albicans   

248 335/07 C. glabrata C. glabrata   

249 336/07 C. albicans C. albicans   

250 337/07 C. glabrata C. glabrata   

251 338/07 C. albicans C. albicans   

252 339/07 C. albicans C. albicans   

253 340/07 C. albicans C. albicans   

254 341/07 C. albicans C. albicans   

255 342/07 C. albicans C. albicans   

256 343/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

257 344/07 C. albicans C. albicans   

258 345/07 C. albicans C. albicans   

259 346/07 C. albicans C. albicans   

260 347/07 C. albicans C. albicans   

261 348/07 C. albicans C. albicans   
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Nº 
Ident. 

Nº.IHMT 
Métodos tradicionais 

 
PCR 

Da colónia 
PCR 

com DNA extraído 
PCR 

Finger Printing 

262 349/07 C. lusitaniae C. lusitaniae   

263 350/07 C. albicans C. albicans   

264 351/07 C. albicans C. albicans   

265 352/07 C. albicans C. albicans   

266 353/07 C. albicans C. albicans   

267 354/07 C. albicans C. albicans   

268 355/07 C. albicans C. albicans   

269 356/07 C. albicans C. albicans   

270 357/07 C. albicans C. albicans   

271 358/07 C. albicans C. albicans   

272 359/07 C. albicans C. albicans   

273 360/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

274 361/07 C. albicans C. albicans   

275 362/07 C. albicans C. albicans   

276 363/07 C. albicans C. albicans   

277 364/07 C. albicans C. albicans   

278 365/07 C. albicans C. albicans   

279 366/07 C. albicans C. albicans   

280 367/07 C. albicans C. albicans   

281 372/07 C. albicans C. albicans   

282 373/07 C. albicans C. albicans   

283 374/07 C.albicans C. albicans   

284 375/07 C. albicans C. albicans   

285 376/07 C. tropicalis C. tropicalis   

286 377/07 C. glabrata neg neg  

287 378/07 C. albicans C. albicans   

288 379/07 C. albicans neg C. glabrata C. glabrata 

289 380/07 C. albicans C. albicans   

290 381/07 C. albicans C. albicans   

291 382/07 C. albicans C. albicans   

292 383/07 C. albicans C. albicans   

293 384/07 C. albicans C. albicans   

295 386/07 C. albicans C. albicans   

296 387/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

297 388/07 C. albicans C. albicans   

298 389/07 C. glabrata C. glabrata   

299 390/07 C. albicans C. albicans   

300 391/07 C. albicans C. albicans   

301 392/07 C. albicans C. albicans   

302 393/07 C. albicans C. albicans   

303 394/07 C. albicans C. albicans   

305 396/07 C. albicans C. albicans   

306 397/07 C. albicans C. albicans   

307 398/07 C. glabrata C. glabrata   

308 399/07 C. albicans C. albicans   

309 400/07 C. albicans neg C. tropicalis C. tropicalis 

310 401/07 C. albicans C. albicans   

311 402/07 C. albicans C. albicans   
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Nº 
Ident. 

Nº.IHMT 
Métodos tradicionais 

 
PCR 

da colónia 
PCR 

com DNA extraído 
PCR 

Finger Printing 

312 403/07 C. albicans C. albicans   

313 405/07 C. albicans C. albicans   

314 406/07 C. albicans C. albicans   

315 407/07 C. albicans C. albicans   

316 408/07 C. albicans C. albicans   

317 409/07 C. albicans C. albicans   

318 410/07 C. albicans C. albicans   

319 411/07 C. albicans C. albicans   

320 412/07 C. albicans C. albicans   

321 413/07 C. tropicalis C. tropicalis   

322 414/07 C. albicans C. albicans   

323 415/07 C. albicans C. albicans   

324 416/07 C. albicans C. albicans   

325 417/07 C. albicans C. albicans   

326 418/07 C. albicans C. albicans   

327 419/07 C. albicans C. albicans   

328 420/07 C. albicans C. albicans   

329 421/07 C. albicans C. albicans   

331 423/07 C. tropicalis C. tropicalis   

332 424/07 C. albicans C. albicans   

333 425/07 C. albicans C. albicans   

334 426/07 C. parapsilosis neg C. tropicalis C. tropicalis 

335 427/07 C. albicans neg C. glabrata C. glabrata 

336 428/07 C. albicans C. albicans   

337 429/07 C. glabrata C. glabrata   

338 430/07 C. albicans C. albicans   

339 431/07 C. albicans C. albicans   

340 432/07 C. glabrata C. glabrata   

341 433/07 C. albicans C. albicans   

342 434/07 C. albicans C. albicans   

343 436/07 C. glabrata C. albicans C. tropicalis C. tropicalis 

344 437/07 C. glabrata C. glabrata   

345 438/07 C. glabrata C. glabrata   

346 439/07 C. albicans C. albicans   

347 440/07 C. albicans C. albicans   

348 441/07 C. albicans C. albicans   

349 442/07 C. albicans C. albicans   

350 443/07 C. albicans C. albicans   

351 444/07 C. albicans C. albicans   

353 528/07 C. albicans C. albicans   

354 529/07 C.albicans C. albicans   

355 530/07 C.albicans C. albicans   

356 531/07 C. glabrata C. glabrata   

357 532/07 C. albicans C. albicans   

358 533/07 C. albicans C. albicans   

359 534/07 C.albicans C. albicans   

360 535/07 C. albicans C. albicans   

361 536/07 C. albicans C. albicans   



 
 

Capítulo 3 - Diagnóstico micológico de leveduras: métodos tradicionais vs. métodos moleculares 

 
93 

Nº 
Ident. 

Nº.IHMT 
Métodos tradicionais 

 
PCR 

da colónia 
PCR 

com DNA extraído 
PCR 

Finger Printing 

362 537/07 C. albicans C. albicans   

363 538/07 C. albicans C. albicans   

364 539/07 C. albicans C. albicans   

365 540/07 C. albicans C. albicans   

366 541/07 C. albicans C. albicans   

367 542/07 C. albicans C. albicans   

369 544/07 C. albicans C. albicans   

370 545/07 C. albicans C. albicans   

371 546/07 C. albicans C. albicans   

372 552/07 C. albicans C. albicans   

373 553/07 C. albicans C. albicans   

374 554/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

375 555/07 C. albicans C. albicans   

376 556/07 C. albicans C. albicans   

377 557/07 C. tropicalis C. tropicalis   

378 558/07 C. albicans C. albicans   

379 559/07 C. albicans C. albicans   

380 560/07 C. albicans C. albicans   

381 561/07 C. albicans C. albicans   

382 562/07 C. glabrata C. glabrata   

383 563/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

384 564/07 C. albicans C. albicans   

385 565/07 C. albicans C. albicans   

386 566/07 C. glabrata C. glabrata   

387 567/07 C. albicans C. albicans   

388 568/07 C. albicans C. albicans   

389 569/07 C. albicans Neg neg  

390 570/07 C. albicans C. albicans   

391 571/07 C. albicans C. albicans   

392 572/07 C. albicans C. albicans   

393 596/07 C. albicans C. albicans   

394 597/07 C. glabrata C. glabrata   

395 598/07 C. albicans C. albicans   

396 599/07 C. albicans C. albicans   

397 600/07 C. albicans C. albicans   

398 601/07 C. albicans C. albicans   

399 602/07 C. albicans C. albicans   

400 603/07 C. albicans C. albicans   

401 604/07 C. tropicalis C. tropicalis   

402 605/07 C. albicans C. albicans   

403 606/07 P. etchel C. krusei C. krusei C. glabrata 

404 607/07 C. glabrata neg neg  

405 608/07 C. glabrata neg C. tropicalis C. tropicalis 

406 609/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

407 610/07 C. albicans C. albicans   

408 611/07 C. parapsilosis neg C. tropicalis C. tropicalis 

409 612/07 C. albicans C. albicans   

410 613/07 C. albicans C. albicans   
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Nº 
Ident. 

Nº.IHMT 
Métodos tradicionais 

 
PCR 

Da colónia 
PCR 

com DNA extraído 
PCR 

Finger Printing 

411 614/07 C. albicans C. albicans   

412 615/07 C. albicans C. albicans   

413 161/07 C. albicans C. albicans   

414 617/07 C. albicans C. albicans   

415 618/07 C. parapsilosis C. albicans   

416 619/07 P. etchel C. albicans   

417 620/07 C. albicans C. albicans   

418 621/07 C. parapsilosis neg neg  

419 622/07 P. etchel neg C. albicans C. albicans 

420 623/07 C. albicans C. albicans   

421 221/07 C. lipolytica neg neg  

422 207/06 C. albicans C. albicans   

423 208/06 C. albicans C. albicans   

424 209/06 C. krusei C. krusei   

425 210/06 C. albicans C. albicans   

426 211/06 C. albicans C. albicans   

427 212/06 C. parapsilosis C. albicans C. glabrata C. glabrata 

428 213/06 C. albicans C. albicans   

429 214/06 C. glabrata neg neg  

430 215/06 C. glabrata neg neg  

431 216/06 C. albicans C. albicans   

432 217/06 C. tropicalis C. tropicalis   

433 220/06 C. tropicalis C. tropicalis   

434 221/06 C. guilliermondii C. tropicalis C. tropicalis C. glabrata 

435 222/06 C. albicans C. albicans   

436 223/06 C. albicans C. albicans   

437 224/06 C. krusei C. krusei   

438 225/06 C. tropicalis C. tropicalis   

439 226/06 C. parapsilosis C. parapsilosis   

440 227/06 C. parapsilosis C. parapsilosis   

441 228/06 C. albicans C. albicans   

442 229/06 C. tropicalis C. tropicalis   

443 230/06 C. albicans C. albicans   

444 231/06 C. glabrata neg neg  

445 232/06 C. inconpiscua C. krusei C. krusei C. krusei 

446 233/06 C. albicans C. albicans   

447 234/06 C. tropicalis C. tropicalis   

448 235/06 C. glabrata neg neg  

449 237/06 C. albicans C. albicans   

450 238/06 C. krusei C. krusei   

451 239/06 C. albicans C. albicans   

452 245/06 C. parapsilosis C. parapsilosis   

453 253/06 C. albicans C. albicans   

454 223/07 C. parapsilosis C. parapsilosis   

455 CAN 273 C. glabrata neg neg  

456 CAN 274 C. albicans C. albicans   

457 CAN 275 C. glabrata neg neg  

458 CAN 276 C. albicans C. albicans   
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Nº 
Ident. 

Nº.IHMT 
Métodos tradicionais 

 
PCR 

Da colónia 
PCR 

com DNA extraído 
PCR 

Finger Printing 

459 CAN 283 C. tropicalis C. tropicalis   

460 CAN 284 C. parapsilosis C. parapsilosis   

461 CAN 285 C. albicans C. albicans   

462 CAN 286 C. tropicalis neg neg  

463 CAN 287 C. parapsilosis C. parapsilosis   

464 CAN 288 C. tropicalis C. tropicalis   

465 CAN 289 C. parapsilosis C. parapsilosis   

466 CAN 290 C. tropicalis C. tropicalis   

467 CAN 291 C. parapsilosis C. parapsilosis   

468 CAN 292 C. tropicalis C. tropicalis   

469 CAN 293 C. albicans C. albicans   

470 CAN 294 C. albicans C. albicans   

471 CAN 295 C. parapsilosis C. parapsilosis   

472 CAN 296 C. albicans C. albicans   

 

 

 

A identificação de leveduras do género Candida pelo método de PCR multiplex descrito por 

Carvalho et al. (2007) revelou-se simples e rápida, pois não necessita extracção prévia de DNA. 

Para além de simplificar e encurtar o processo de identificação, a supressão deste passo elimina a 

possibilidade de ocorrer contaminação do DNA. Outro aspecto vantajoso deste método é a 

simplicidade de interpretação dos resultados, visto obterem-se apenas duas bandas, com 

dimensões suficientemente distintas entre as várias espécies, o que permite a sua fácil distinção. 

Contudo, é de salientar que esta metodologia, apesar de simples de executar, rápida e fiável, 

permite apenas identificar as espécies para as quais existe um primer específico, já que nas 

restantes surge apenas uma banda, de tamanho desconhecido, resultante da amplificação com os 

primers universais para todos os fungos. 

 

 

Outro factor limitante associado ao método diz respeito ao material de laboratório necessário para a 

sua execução: termociclador, sistema de electroforese e transiluminador de luz UV, que não existem 

na maioria dos laboratórios clínicos. 
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Das 21 amostras para as quais foi utilizada a técnica de DNA fingerprinting, 2 confirmaram a 

identificação obtida pelos métodos tradicionais (isolados 71 e 85), contrariamente aos resultados 

obtidos com o PCR multiplex a partir da colónia e com o PCR com DNA extraído; 17 confirmaram a 

identificação obtida por PCR multiplex (isolados 86, 115, 141, 168, 228, 239, 288, 309, 334, 335, 

343, 405, 408, 419, 427, 434 e 445), sendo que destas, dois isolados confirmaram a identificação 

obtida por PCR usando DNA extraído e não a identificação obtida por PCR usando uma colónia 

directamente (isolados 343 e 427). Finalmente, para 2 isolados, a técnica de DNA fingerprinting não 

confirmou nenhuma das identificações efectuadas anteriormente (isolados 21 e 403) (Figura 6). 

A técnica de PCR multiplex revelou-se pois extremamente sensível, uma vez que apenas 2 dos 462 

isolados estudados (0,4%) foram mal identificados, o que representa uma eficácia de identificação 

de 99,6%. 

 

 

Figura 6: Resultado do PCR fingerprinting. 1,15, 16 e 32 representam o marcador de pesos moleculares de 100bp; 2, 
8, 12, 16, 27, 29 e 31 representam as espécies C.albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis, C. parapsilosis, C 
guilliermondii e C. lusitaniae, respectivamente. 

 

 

Apesar de se ter procedido a extracção fenólica de DNA das amostras para as quais não se estava 

a obter amplificação pelo método de PCR multiplex, nalguns isolados persistiu a ausência de 

amplificação, pelo que esses 29 isolados (19 C. glabrata; 2 C. parapsilosis; 5 C. albicans; 2 C. 

lipolytica e 1 C. tropicalis) não foram apreciados nas considerações efectuadas com os resultados 

obtidos. 

 

A ausência de amplificação nestes isolados, mesmo após extracção fenólica, não era esperada, 

uma vez que este é um método sensível e eficaz para a identificação das espécies. Não foi, no 

entanto, conseguida nenhuma explicação para tal facto pois o prazo do trabalho experimental tinha  

1        2      3      4      5      6      7      8      9      10    11    12    13   14     15 16  17   18   19  20    21   22   23   24   25   26   27   28  29   30    31   32  
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terminado há muito e um estudo mais aprofundado com estas estirpes transcendia os objectivos 

deste trabalho. Uma possível estratégia a seguir seria a utilização de outros métodos moleculares 

ainda mais sensíveis e fiáveis, como por exemplo a determinação de sequências de regiões bem 

conhecidas do genoma nestes isolados (p.ex. regiões ITS do rDNA) e, através de alinhamentos, 

compará-las com as sequências depositadas em bases de dados e avaliar possíveis discrepâncias 

que estejam na causa dos resultados obtidos.  

O que aconteceu com estes isolados, assim como com os isolados 71 e 85 foi, por assim dizer, 

mais uma confirmação de que em Micologia Médica nunca se deverão pôr completamente de lado 

os métodos convencionais de diagnóstico, pois estes foram os únicos que permitiram de alguma 

forma obter uma identificação da espécie e consequentemente orientar o tratamento das infecções. 

 

 

Das 472 amostras analisadas, identificaram-se, através dos métodos tradicionais: C. albicans 69,7% 

(329/472), C. glabrata 9,7% (46/472), C. parapsilosis 7,6% (36/472), C. tropicalis 6,1% (29/472), C. 

krusei 2,1% (10/472) e C. lusitaniae 0,2% (1/472) (Gráfico 2). 

 

Percentagem relativa de cada espécie identificada por métodos 

tradicionais

C. albicans

69,7%

C. parapsilosis

7,6%

C. krusei

2,1%

C. glabrata

9,7%

C. tropicalis

6,1%

Outras

4,7% C. albicans

C. parapsilosis

C. krusei

C. glabrata

C. tropicalis

Outras

 

Gráfico 2: Percentagem relativa de cada espécie identificada por métodos tradicionais. 
 

Neste trabalho a percentagem de isolados das principais é ligeiramente inferior à obtida noutros 

estudos. Contudo os resultados são semelhantes, com C. albicans a ser a principal espécie isolada  
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69,7%, (85-95% noutros estudos) (Holland et al., 2003; Nova, 2006; Sobel et al., 1998), seguida de 

C. glabrata. (9,7%), tal como aconteceu com outros autores (Buscemi et al., 2004; Portanova, 2006; 

Sobel et al., 1998). 

 

 

Percentagem relativa de cada espécie identificada por métodos 

moleculares

C. albicans

76,6%

C. parapsilosis

6,9%

C. krusei

2,6%

C. glabrata

5,4%

C. tropicalis

7,8%

Outras

0,6% C. albicans

C. parapsilosis

C. krusei

C. glabrata

C. tropicalis

Outras

 

Gráfico 3: Percentagem relativa de cada espécie identificada por métodos moleculares. 
 

 

Através dos resultados obtidos, verifica-se que os métodos moleculares permitiram identificar até à 

espécie, isolados apenas identificados até ao género pelos métodos de identificação tradicionais 

(Gráficos 2 e 3). Este facto é de extrema importância, pois para que ocorra um tratamento adequado 

da infecção, a espécie infectante deve ser correctamente identificada, de modo a que não seja 

utilizado um antifúngico para o qual a espécie apresenta resistência natural. 

 

Outro facto observado prende-se com isolados mal identificados. Neste trabalho verificou-se que 21 

dos 462 isolados (4,5%) identificados por ambos os tipos de metodologia, tinham sido mal 

identificados através dos métodos tradicionais. Este facto pode ser devido à subjectividade destes 

métodos, cuja leitura depende muito do experimentador e também com alterações fisiológicas que 

os isolados possam apresentar, talvez devido a tratamentos anteriores, que fazem com que as 

características identificativas da espécie sejam alteradas. 
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3.2. Criptococose 

A criptococose é uma infecção provocada por um fungo com cápsula, Cryptococcus neoformans.  

Existem duas variedades de C. neoformans, que apresentam reservatórios distintos: C. neoformans 

var. neoformans pode ser frequentemente isolado de fezes de pombo, sendo o solo o seu maior 

reservatório. A variedade gattii é isolada a partir da espécie de eucalipto Eucalyptus camaldulensis. 

Quando cultivado em meio de Níger Seed (meio que contém extracto de Guizotia abyssinica- 

sementes de pássaro), C. neoformans forma colónias castanhas, pelo que este meio é usado como 

meio selectivo para a identificação deste organismo. O aparecimento do pigmento castanho deve-se 

à produção de fenoloxidase pelo fungo, que oxida o ácido caféico existente no meio, transformando-

o assim em melanina (Kwon-Chung & Bennett, 1992). A presença de mais de 0,1% de glucose no 

meio de cultura inibe a formação do pigmento castanho. 

 

 

 

3.2.1. Etiologia 

Os casos de criptococose aumentaram desde a implementação de terapias imunossupressoras. 

Desde 1980, com o grande aumento do número de casos de SIDA, o número de indivíduos 

infectados por C. neoformans também sofreu um elevado aumento, sendo considerada a quarta 

ameaça de vida para os pacientes portadores do vírus da SIDA. 

C. neoformans apresenta distribuição mundial e não demonstra preferência por sexo ou idade 

(Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

 

 

3.2.2. Ecologia e Epidemiologia 

Existem duas variedades de C. neoformans: C. neoformans var. neoformans e C. neoformans var. 

gatti. Cada uma destas variedades apresenta diferentes serótipos: A, D e AD no primeiro caso e B e 

C no segundo (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 
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3.2.3. Manifestações Clínicas 

A infecção do cérebro e das meninges (meningoencefalite) é a manifestação clínica mais frequente 

no caso de criptococose e também a maior causa de morte devida a este tipo de infecção. 

Pode também ocorrer pneumonia, nos casos em que a infecção ocorre apenas nos pulmões, lesões 

na pele (ocorrem mais frequentemente em pacientes imunodeprimidos), lesões nos ossos e 

articulações e também lesões nos olhos. 

Em doentes onde a infecção está disseminada por todo o organismo, podem ser isolados C. 

neoformans na urina. Em raras situações, a infecção por C. neoformans pode provocar endocardite, 

hepatite, drenagem nos nódulos linfáticos, sinusite, lesões no esófago, estômago, intestino e 

aparelho reprodutor feminino (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

 

 

3.2.4. Métodos tradicionais para identificação de Cryptococcus neoformans 

As células de C. neoformans são redondas ou ovais, com cápsula constituída por polissacáridos. 

Esta pode ser facilmente observada em preparações microscópicas montadas em Tinta-da-China, 

uma vez que esta não penetra no seu interior. 

A preparação deve ser feita com uma gota do sedimento, obtido após a centrifugação da amostra 

de líquido cefalo-raquidiano e observada com baixa intensidade luminosa (Kwon- Chung & Bennett, 

1992). 

 

 

Teste Serológico 

Este teste pode ser efectuado tanto em líquido cefalo-raquidiano como em soro sanguíneo e permite 

detectar o antigénio dos polissacáridos da cápsula, através de aglutinação com partículas de látex. 

Quanto maior for o título obtido, mais acentuada é a infecção do paciente. 

 

 

Cultura 

O restante sedimento obtido por centrifugação do líquido cefalo-raquidiano é espalhado em meio de 

Sabouraud e incubado a 30 – 35ºC. O meio não deve ser adicionado de cicloheximida, pois a  
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maioria dos isolados de C. neoformans são sensíveis a este produto (Kwon- Chung & Bennett, 

1992). 

 

Para além do meio de Sabouraud, pode ser usado o meio de Níger Seed, onde as colónias de C. 

neoformans surgem com pigmento castanho. No entanto, existe uma pequena percentagem de 

organismos pertencentes a esta espécie que não possuem fenoloxidase e, por conseguinte, não 

produzem pigmento castanho. Para solucionar este problema. Zimmer e Roberts desenvolveram o 

teste da urease, onde se verifica a actividade ureásica de C. neoformans em apenas cerca de 15 

minutos, em contraste com as 3 horas que outras leveduras também urease – positivas necessitam 

(Kwon- Chung & Bennett, 1992). 

 

Cryptococcus neoformans var. neoformans 

Produz colónias de cor branca a creme, lisas e mucóides. A mucosidade da colónia está 

dependente da “quantidade” de cápsula produzida, quanto maior for a cápsula, mais mucóide é a 

colónia. 

A temperatura óptima de crescimento ocorre entre 30 - 32ºC e a temperatura máxima de 

crescimento é, de um modo geral, de 39ºC. 

 

Cryptococcus neoformans var. gattii 

As colónias produzidas por esta espécie são também de cor branca a creme e bastante mucosas. 

Tal como acontece com a var. neoformans, a temperatura óptima de crescimento desta variedade é 

também de  30 - 32ºC. 

 

 

 

3.2.5. Métodos moleculares para identificação de Cryptococcus neoformans 

Para a técnica de PCR foram utilizados os primers universais NL1 e NL2 e o primer específico para 

C. neoformans CN1. Os primers universais permitem amplificar a região D1D2 da subunidade 26S 

do DNA ribossómico (rDNA) que possui cerca de 600pb. O primer CN1, juntamente com o primer 

universal NL1 amplifica um fragmento de cerca de 200pb específico desta espécie (Martins, 2001). 

 



 
 

Capítulo 3 - Diagnóstico micológico de leveduras: métodos tradicionais vs. métodos moleculares 

 
102 

 

A dimensão dos fragmentos resultantes da reacção de amplificação por PCR com os primers 

utilizados (MWG OligoSyntesis – Biotech, Alemanha) está descrita na Tabela 9. 

 

 

Tabela 9: Primers utilizados e dimensão dos fragmentos esperados após amplificação por PCR. 

 

 

Em cada reacção de PCR foram usados os seguintes reagentes, e respectivas concentrações 

(Tabela 10). 

 

 

Tabela 10: Mistura reaccional usada nas reacções de PCR. 
 

Reagente Concentração final Volume (µl) 

Água bidestilada  6 

Tampão 10x 1x 2,5 

MgCl2 100mM 3,5 mM 2 

dNTPs (10,0 mM cada) 250 µM de cada 5 

Mistura de Primers 0,8 µM de cada 4 

Taq polimerase 5U/µl 1U 0,5 

Células de levedura (1 colónia)   

 

Utilizou-se a enzima Taq DNA polimerase, BIOTAQ™ DNA Polymerase (BIOLINE, Alemanha) e um 

termociclador Tpersonal® (Biometra, Alemanha). 

 

 

O ciclo de PCR consistiu em 35 ciclos de amplificação: desnaturação a 90ºC, durante 30 segundos; 

hibridação dos primers, durante 56 segundos a 90ºC e extensão a 72ºC, durante 30 segundos, após  

 

Espécies Primer Sequência (5’ – 3’) 
Fragmento amplificado com o 

Primer Universal/ Específico 

Primer Universal NL1 GCA TAT CAA TAA GCG GAG GAA AAG 
≈ 600 pb 

Primer Universal NL4 GGT CCG TGT TTC AAG ACG G 

Cryptococcus neoformans CN1 AGT TCT GAT CGG TGG ATA AGG GCT ≈ 200 pb 
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um período inicial de 2 minutos a 94ºc para desnaturação do DNA e activação da enzima (Martins, 

2001). 

Para a detecção dos produtos de amplificação foi realizada uma electroforese em gel de agarose 

(Gibco, BRL, Reino Unido) a 2% (p/v) em TAE 1x, corado com brometo de etídio (Sigma, USA) 

(0,5µg/ml) incorporado. Ao produto da reacção de PCR foi adicionada solução de tampão de 

arrastamento – tampão azul de bromofenol (30% (p/v) glicerol, 0,25% azul de bromofenol, 2mM 

EDTA). O marcador de pesos moleculares utilizado foi o GeneRuler™ 100bp DNA Ladder Plus® 

(0,5mg DNA/ml) (FERMENTAS, Canada). 

A electroforese decorreu a 80 volts, durante 70 minutos, no Agarose Gel Electrophoresis System 

(BIORAD, França), constituído por uma tina SubCell®GT e uma fonte de alimentação Power Pac HC 

(BIORAD, França). 

As bandas foram visualizadas através de um transiluminador de luz UV e as imagens captadas por 

um sistema digital de imagem. 

 

 

 

3.2.6. Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos para a identificação dos isolados, tanto através de métodos tradicionais, como 

através de métodos moleculares, estão listados na Tabela 11. 

 

Tabela 11: Identificação de isolados por métodos tradicionais (Exame directo com Tinta-da-China, 
Teste serológico e API ID32C) e moleculares. 

 

Nº identificação IDENT. TRADICIONAL IDENT. MOLECULAR 

1 Cryptococcus neoformans Cryptococcus neoformans 

2 Cryptococcus neoformans Cryptococcus neoformans 

3 Cryptococcus neoformans Cryptococcus neoformans 

4 Cryptococcus neoformans Cryptococcus neoformans 

5 Cryptococcus neoformans Cryptococcus neoformans 

6 Cryptococcus neoformans Cryptococcus neoformans 

7 Cryptococcus neoformans Cryptococcus neoformans 

8 Cryptococcus neoformans Cryptococcus neoformans 

9 Sacharomyces kluyverii Cryptococcus neoformans 

10 Cryptococcus neoformans Cryptococcus neoformans 

11 Sacharomyces kluyverii Cryptococcus neoformans 
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Todos os isolados, à excepção dos isolados 9 e 11 foram identificados como C. neoformans, tanto 

pelos métodos tradicionais, como pelos métodos moleculares. 

Para esses isolados foi efectuada duas vezes identificação com galerias API ID32C, tendo a 

identificação sido a mesma nas duas situações (Sacharomyces kluyverii). Os dois isolados são 

referentes ao mesmo paciente, em fases distintas de tratamento da criptococose. Quando 

identificados por PCR, constatou-se que também estas duas estirpes pertencem à espécie C. 

neoformans. Neste caso a galeria API não permitiu a identificação correcta da levedura. 

 

Tal como no estudo realizado para espécies do género Candida, também aqui se verifica que os 

métodos moleculares são mais eficazes na correcta identificação dos isolados em estudo. A 

utilização de uma reacção multpiplex com 3 primers diferentes, dois universais e um específico da 

espécie a identificar, neste caso C. neoformans, permite não só identificar a espécie, como na 

ausência, detectar a presença de qualquer fungo na amostra biológica através da amplificação de 

um fragmento pelos primers universais. Neste caso específico, a obtenção de fragmentos de cerca 

de 200 pb permitiram confirmar a presença de DNA de C. neoformans, enquanto que se somente 

tivesse aparecido amplificação de um fragmento com cerca de 600 pb nos indicaria a presença de 

outra espécie. Em todos os casos estudados neste trabaho foi identificada a presença de C. 

neoformans. 
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4.1. Antifúngicos 

A incidência das infecções fúngicas aumentou globalmente, e a introdução dos novos triazóis de 

largo espectro foi um desenvolvimento mais do que bem-vindo e esperado. Estes novos fármacos 

antifúngicos, com novos mecanismos de acção e mais tolerância, aumentaram as possibilidades de 

terapias combinadas, área de pesquisa e de interesse clínico, desde que os antifúngicos sistémicos 

se tornaram disponíveis décadas atrás. Os novos antifúngicos são assim utilizados para fazer frente 

ao aumento das resistências e ao crescente número de doentes imunocomprometidos e infecções a 

eles associadas, como micoses oportunistas difíceis de tratar, como a criptococose, candidose e 

aspergilose e uma variedade de outras infecções invasivas (Baddley & Pappas, 2005; Chang et al, 

2001; Forbes et al, 2002; Kronvall & Karlsson, 2001; Lewis & Kontoyiannis, 2001; Lewis, 2006; 

Linares et al, 2005; Sparkins et al, 2006).  

Contudo, permanecem algumas dúvidas e prováveis limitações no que respeita à eficácia destes 

novos compostos contra fungos menos comuns (Sparkins et al, 2006). 

 

As características do antifúngico ideal incluem (Sobel & Chaim, 1996): 

� Fácil administração, favorecendo a adesão à terapêutica 

� Eficácia numa terapêutica de curta duração 

� Efeito fungicida 

� Promoção do alívio imediato dos sintomas 

� Ausência de efeitos secundários locais e sistémicos 

� Segurança para administração na gravidez 

� Prevenção de infecções recorrentes 

� Baixo custo 

� Largo espectro de acção 

 

Os principais antifúngicos utilizados na prática clínica dividem-se nos seguintes grupos (Murray et 

al, 2002): 

� Polienos 

� Análogos dos nucleósidos 

� Azóis 

� Equinocandinas 
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4.1.1. Polienos 

O grupo dos antifúngicos polienos é constituído por cerca de 200 agentes, que formam um grupo 

complexo de moléculas orgânicas, (metabolitos secundários produzidos por várias espécies de 

bactérias do género Streptomyces). A estrutura básica é um anel macrólido (éster cíclico), com 4 a 7 

ligações duplas conjugadas (CH=CH)n e o mecanismo de acção resulta da ligação do antifúngico 

ao ergosterol da membrana celular fúngica, criando assim canais que aumentam a permeabilidade 

desta. O efeito antifúngico destes compostos depende do número de duplas ligações que possuem 

(Kwon- Chung & Bennett, 1992; Murray et al, 2002).  

 

Neste grupo destacam-se a anfotericina B e a nistatina. A anfotericina B, produzida pelo 

Streptomyces nodosus, possui 7 ligações duplas pelo que é o antifúngico com o espectro de 

actividade mais alargado (Kwon-Chung & Bennett, 1992). Desempenha assim um papel relevante 

no tratamento das infecções fúngicas sistémicas muito graves causadas por Candida spp., 

Cryptococcus, fungos Zygomymecetas e fungos dimórficos (Histoplasma capsulatum, Blastomyces 

dermatitidis, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis, etc.). É administrado por via 

intravenosa (uma vez que é extremamente solúvel, excepto quando o pH é neutro) e a toxicidade 

renal é o principal factor adverso, podendo, no entanto, ser minimizado pela acção de fármacos 

(Kwon- Chung & Benett, 1992; Murray et al, 2002). 

 

A nistatina é um antifúngico produzido pelo Streptomyces nousei e é estruturalmente análogo à 

anfotericina B, não é absorvido pelo tracto gastointestinal e é usado principalmente em aplicação 

local para o tratamento de candidoses mucocutâneas, orofaríngeas e vulvovaginais (micoses 

superficiais). (Murray et al, 2002; Shu et al, 2001). 

 

 

4.1.2. Análogos de nucleósidos 

A 5-fluorcitosina, pirimidina fluorada análoga do nucleósido citosina, é desaminada em 5-

fluoruracilo, que é metabolizado em 5-fluorouridina que por sua vez é fosforilada até 5-fluorouridina 

trifosfato, composto que é incorporado no RNA fúngico com subsequente inibição da síntese 

proteica. A 5-fluorouridina difosfato inibe a síntese de DNA. 

 



 
 

Capítulo 4 - Teste de Sensibilidade aos Antifúngicos Fluconazol e Voriconazol 

108 

 

A 5-fluorouridina e a anfotericina B actuam sinergeticamente e são úteis como terapia combinada 

para tratamento de infecções por Candida sp. e Cryptococcus neoformans (Murray et al, 2002). 

 

 

4.1.3. Azóis 

Os antifúngicos do grupo dos azóis constituem o maior grupo de antifúngicos disponíveis 

comercialmente. Estes compostos têm em comum o núcleo azol e incluem os imidazois, que 

possuem um anel com dois azotos (cetoconazol, clotrimazol, miconazol e econazol) e os triazois, 

com três átomos de azoto no anel (fluconazol, itraconazol e terconazol e os mais recentes 

voriconazol, ravuconazol e posaconazol). Este segundo grupo é mais estável no corpo humano 

(Kwon- Chung & Bennett, 1992; Murray et al, 2002). 

Estes compostos são fungistáticos, actuando ao nível do citrocomo P-450, por inibição da 14 – α – 

desmetilase, enzima responsável pela transformação do lanosterol em ergosterol, o principal esterol 

da membrana citoplasmática fúngica, impedindo assim o crescimento do organismo (Kwon- Chung 

& Bennett, 1992; Murray et al, 2002; Linares et al,2005). 

Possuem um largo espectro de acção, desde candidoses, criptococoses, coccidioidomicoses, 

blastomicoses, histoplasmoses, pseudalescerioses, pitiríase versicolor e dermatofitoses (Kwon- 

Chung & Bennett, 1992; Murray et al, 2002). 

 

O cetoconazol é um imidazol administrado oralmente ou aplicado topicamente, sendo o fármaco 

mais usado para terapêuticas orais prolongadas na candidose mucocutânea crónica. O clotrimazol e 

o miconazol são imidazois sintéticos com muitas similaridades e existem nas formas de aplicação 

tópica e intravaginal.  

 

Os triazois fluconazol e itraconazol, apresentam relativamente ao cetoconazol, um espectro de 

actividade mais amplo e um perfil de reacções adversas mais favorável, sendo actualmente o 

cetoconazol considerado um antifúngico de segunda linha. 

O itraconazol possui relativamente ao fluconazol, maior actividade contra Aspergillus sp., 

Blastomyces sp., Histoplasma sp. e Sporothrix schenckii, mas o seu perfil de reacções adversas e o 

potencial de interacções medicamentosas são mais desfavoráveis. 
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O fluconazol é excepcionalmente solúvel em água, o que permite a sua administração por via oral e 

intravenosa e difunde-se muito bem nos tecidos. Tem excelente actividade contra Candida sp. e 

Cryptococcus neoformans, sendo os níveis terapêuticos facilmente atingidos no sistema nervoso 

central e os efeitos secundários são mínimos. Contudo, o aumento da utilização deste fármaco está 

a conduzir a uma redução da susceptibilidade dos organismos e ao surgimento de estirpes 

resistentes (Cantón et al, 1999; Murray et al, 2002). 

 

O voriconazol é um antifúngico de segunda geração, estruturalmente derivado do fluconazol, com 

um espectro de acção alargado, contra uma grande variedade de leveduras e fungos filamentosos. 

Foi desenvolvido para o tratamento de infecções fúngicas mortais, para as quais não havia 

terapêutica eficaz, e parece ser actualmente uma boa terapia no caso de aspergiloses invasivas, 

candidoses resistentes ao fluconazol e agentes fúngicos menos comuns e pode ser administrado 

tanto por via oral como venosa (Kofla & Rubnke, 2005; Sparkins et al, 2006; Belanger et al, 1997; 

Sanatti et al, 1997; Linares et al, 2005). Estudos mostram que este fármaco pode ser a primeira 

escolha no tratamento de infecções por leveduras do género Candida (Kronvall & Kaelsson, 2001), 

principalmente se forem C. glabrata e C. krusei. 

Este antifúngico apresenta uma maior avidez na ligação 14–α–desmetilase e, por conseguinte, é 

mais eficiente na inibição da síntese do ergosterol (Lozano–Chiu et al., 1999; Runhke et al., 1996).  

 

Embora todos os antifúngicos do grupo dos azois pertençam à classe dos inibidores da 14–α–

desmetilase, e a sua actividade antifúngica resulta da ligação a esta enzima, existe uma grande 

heterogeneidade entre eles no modo de acção (Ghannoum & Rice, 1999; Sud & Feingold, 1981). Os 

imidazois (miconazol, econazol e cetoconazol) têm um modo de acção complexo, inibindo várias 

enzimas ligadas à membrana e à biosíntese de lípidos de membrana, e alguns afectam mesmo a 

membrana por ligação directa aos lípidos (Sheehan et al, 1999). 

 

No entanto, os triazois como o fluconazol, o itraconazol e o voriconazol, apresentam uma actividade 

antifúngica principalmente por inibição da enzima 14 – α – desmetilase dependente do citrocomo 

P450 (Hitchcock et al, 1990; Sanatti et al, 1997). 
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4.1.4. Equinocandinas 

A caspofungina é um novo antifúngico, derivado sintético da equinocardina (uma pneumocadina), 

um produto de fermentação do fungo Glarea lozoyensis. Este novo fármaco actua por inibição da 

síntese de β-(1,3)-D-glucano, um importante constituinte da  parede celular dos fungos e 

apresenta um espectro de acção limitado, sendo eficaz apenas contra algumas espécies dos 

géneros Aspergillus (Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus terreus), Candida (com 

excepção de C. krusei e C. parapsilosis) e Pneumocystis carinii. Para as espécies Coccidioides 

immitis, Histoplasma capsulatum e espécies de fungos dematiáceos, este novo fármaco apresenta 

eficácia variável e é ineficaz contra Cryptococcus neoformans. 

Por ser um fármaco recente, ainda não foram documentadas resistências a este antifúngico 

 

 

 

4.1.5. Resistência aos antifúngicos 

Na última década assistiu-se a um aumento significativo da resistência aos agentes antimicrobianos 

(antibióticos antibacterianos e antifúngicos), como consequência da utilização destes agentes no 

tratamento de infecções no Homem. Este aumento das resistências tem implicações na morbilidade, 

mortalidade e nos custos dos cuidados de saúde prestados tanto a nível hospitalar como na 

comunidade (Ghannoum & Rice, 1999). 

 

 

Durante cerca de 30 anos, a anfotericina B, que se sabe ser nefrotóxica, foi o único antifúngico 

disponível para o tratamento de infecções fúngicas graves. A aprovação dos imidazois e triazois no 

final da década de 80 e início da década de 90, foi um avanço que permitiu uma alternativa 

terapêutica eficaz e segura no tratamento das infecções fúngicas locais e sistémicas (Ghannoum & 

Rice, 1999). O elevado perfil de segurança e eficácia clínica dos triazois, em particular do 

fluconazol, levou ao seu extenso uso, conduzindo assim ao aparecimento de resistências 

nomeadamente entre as espécies de Candida (Boscman et al, 1998; Rex et al, 1995). 
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É importante salientar que a previsão sobre o sucesso clínico ou falência clínica em resposta à 

administração de um antifúngico, depende de mais factores além da Concentração Mínima Inibitória 

(CMI) do antifúngico para o agente infeccioso em causa (Ghannoum & Rice, 1999). Outros factores 

de maior peso, como o estado clínico do doente e principalmente o seu estado imunitário, a 

localização da infecção e a presença de materiais estranhos e artificiais ao organismo têm um 

impacto significativo no sucesso terapêutico (Rex et al, 1995; Ghannoum & Rice, 1999). 

 

O conhecimento dos mecanismos de acção dos antifúngicos é essencial para a compreensão dos 

respectivos mecanismos de resistência. 

 

 

Mecanismo de resistência aos antifúngicos polienos: 

Relativamente aos antifúngicos polienos, existe uma associação entre a susceptibilidade a estes 

compostos e a presença de esterol na membrana plasmática das células antifúngicas, pelo que o 

mecanismo de resistência decorre de alterações qualitativas ou quantitativas do conteúdo em 

esgosterol da membrana (Dick et al, 1980; Hamilton – Miller, 1973). 

 

 

Mecanismo de resistência aos antifúngicos análogos de nucleósidos: 

O mecanismo de resitência à 5–fluorocitosina parece estar relacionado com a diminuição da 

concentração do antifúngico, por diminuição da actividade da enzima protease, que é responsável 

pelo transporte deste para o interior da célula fúngica ou por perda da actividade enzimática que 

transforma a 5–fluorocitosina no metabolito que é posteriormente incorporado no RNA (5–

fluorouridina trifosfato) (Whelan, 1987). 

 

 

Mecanismos de resistência aos antifúngicos azóis: 

Os mecanismos de resistência aos azois incluem: modificação qualitativa ou quantitativa da enzima 

alvo, diminuição da acessibilidade à enzima alvo, quer por diminuição da concentração intracelular 

de enzima, por transporte activo do antifúngico para o exterior, por alteração da composição da 

membrana celular fúngica com consequente diminuição no transporte do antifúngico para o interior  
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da célula ou pela combinação destes mecanismos (Georgopapadaku & Walsh, 1996; Ghannoum & 

Rice, 1999; Hitchcock et al, 1987). 

 

Esforços contínuos no estudo dos mecanismos de resistência aos antifúngicos e o desenvolvimento 

de modelos experimentais nos quais os mecanismos individuais de resistência possam ser 

estudados, serão importantes componentes de uma estratégia para limitar a emergência de 

resistências a estes agentes e desenvolver no futuro novos agentes mais seguros e potentes para o 

tratamento das infecções (Ghannoum & Rice, 1999). 

Algumas das medidas e estratégias que podem ser recomendadas incluem: uso prudente dos 

antifúngicos; tratamento com o antifúngico apropriado (só é possível quando se conhece o agente 

etiológico), na dose apropriada; evitar tratamentos prolongados com baixas doses de antifúngico; 

usar terapias combinadas com os agentes existentes e efectuar estudos de vigilância para a 

detecção da verdadeira frequência de resistência aos antifúngicos. Deste modo, o desenvolvimento 

das técnicas de diagnóstico e identificação dos fungos patogénicos seria muito útil e contribuiria 

para a redução do uso inapropriado dos antifúngicos (Ghannoum & Rice, 1999). 

 

 

 

4.2. Métodos para o estudo da sensibilidade aos antifúngicos 

O aumento da incidência das infecções fúngicas e a emergência de resistências trouxeram como 

consequência o desenvolvimento de técnicas para medir a susceptibilidade aos antifúngicos in vitro, 

que fossem úteis na previsão da resposta clínica dos pacientes que sofressem dessa infecção. No 

passado, a inexistência de técnicas standardizadas, fez com que houvesse pouca reprodutibilidade 

intra e inter-laboratorial. Recentemente, o Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI (antigo 

National Comitee for Clinical Laboratory Standards, NCCLS) desenvolveu um método de referência 

para testar a sensibilidade de antifúngicos – documento M27-A2 – , num documento que constitui 

um importante passo para a padronização do teste de sensibilidade aos antifúngicos e que tem 

importantes implicações na análise de dados clínicos e microbiológicos (Viudes et al, 2002). 

 

Na generalidade, os testes de sensibilidade aos antimicrobianos podem dividir-se nas seguintes 

categorias: testes de diluição em meio líquido (macro e microdiluição), testes de gradiente de 

difusão (E-Test®) e teste de difusão em disco. 
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O teste de difusão em disco foi recentemente implantado para testar a sensibilidade in vitro das 

espécies do género Candida aos triazois fluconazol e voriconazol. Este método baseia-se no 

método de Kirby-Bauer e além de ser muito fácil de executar, menos trabalhoso e menos 

dispendioso, permite antecipar em 24 horas a obtenção de resultados compatíveis com o método de 

microdiluição padronizado (National Commitee for Laboratory Standards, 2004).  

 

O uso de testes de sensibilidade aos antifúngicos não permite ainda responder à questão: “que 

antifúngico terá melhor efeito terapêutico no doente?”, uma vez que não existe um paralelo entre a 

resposta in vitro e in vivo, devido quer à presença de inibidores nos fluidos corporais, à dose 

insuficiente do antifúngico no local da infecção ou à interferência do sistema imunitário de cada 

doente face à infecçao (Kwon – Chung & Bennett, 1992; Ruhnke et al, 1994). Contudo, estes testes 

podem ser usados para estabelecer respostas sinergéticas entre diferentes antifúngicos, para assim 

tentar melhorar as terapêuticas aplicadas (Kwon – Chung & Bennett, 1992). 

 

 

 

4.3. Materiais e Métodos 

Neste trabalho foi utilizado o método de difusão em disco, descrito no documento M44-P do CLSI 

(NCCLS, 2003), para a detecção da sensibilidade de isolados de Candida aos antifúngicos 

fluconazol e voriconazol. Foram usados os breakpoints e os critérios recomendados pelo CLSI 

(NCCLS) e as CMIs (a CMI é definida como a concentração mais baixa que provoca uma redução 

de 50% no crescimento de um isolado, quando comparado com o crescimento sem qualquer 

antifúngico) foram determinadas através do BIOMIC V3 Expert System (Giles Scientific Inc., EUA), a 

partir da medida dos halos de inibição. 

 

 

Os isolados de leveduras do género Candida incluídos neste estudo foram obtidos a partir de 

diversos localizações (exsudados vaginais, urina, fezes), sendo a grande maioria proveniente de 

exsudados vaginais. 

Para a realização do teste de sensibilidade aos antifúngicos, as leveduras cresceram em meio de 

Sabouraud, e foram conservadas a -70º em meio de Sabouraud líquido com 30% de glicerol. 
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4.3.1. Método de difusão em disco 

Preparação do meio de cultura 

Utilizou-se o meio de Muller-Hinton ao qual se adicionou glucose e azul-de-metileno, para acelerar o 

crescimento da levedura e melhorar a definição dos limites do halo de inibição, respectivamente. De 

acordo com as indicações da norma M44-P do CLSI (NCCLS), adicionou-se cerca de 1,5 ml de 

solução de 2% de glucose e 0,5µg/ml de azul-de-metileno, a cada placa de meio de Muller-Hinton.  

 

 

Preparação do Inóculo 

Foram isoladas colónias em meio de Sabouraud dextrose, para assegurar a pureza e viabilidade 

das mesmas. A incubação ocorreu a 35ºC (± 2ºC), durante 24 horas. 

 

O inoculo foi preparado retirando algumas colónias, que foram suspendidas em 500µl de água 

destilada esterilizada, até o inoculo apresentar uma turvação de 0,5 McFarland. Esta turvação 

permite ter em suspensão cerca de 1 a 5x106 células/ ml. 

 

 

Inoculação das Placas 

A inoculação das placas foi feita, no máximo, até 15 minutos após a obtenção da suspensão 0,5 

McFarland. Para tal, uma zaragatoa esterilizada foi imersa na suspensão, rodada e pressionada 

contra as paredes do tubo, acima do nível do líquido, para retirar o excesso de inoculo. Com essa 

zaragatoa inoculou-se, com estrias apertadas, toda a superfície do meio de cultura, a partir de três 

pontos diferentes distanciados cerca de 120º, de modo a espalhar o mais uniformemente possível a 

suspensão em toda a superfície do meio de cultura (Figura 1). 
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Figura 1: Esquema representativo do modo de inoculação das placas para o método de difusão em disco. 
 

 

Aplicação dos Discos de Antifúngico 

Após cerca de 5 minutos de incubação das placas à temperatura ambiente, para permitir a absorção 

de toda a suspensão pelo meio de cultura, aplicaram-se os discos dos antifúngicos fluconazol e 

voriconazol (Becton Dickinson, Sparks, Md.) na superfície do meio de cultura (em placas diferentes), 

com o auxílio de uma pinça esterilizada, tendo o cuidado de pressionar levemente o disco contra o 

meio de cultura, para assegurar o completo contacto deste com a superfície do meio. As culturas 

foram incubadas a 30ºC, durante 48 horas. 

 

 

Leitura das Placas 

Após o período de incubação recomendado pelo fabricante, observaram-se as placas para verificar 

se o crescimento era confluente e se as zonas de inibição estavam uniformemente circulares.  

O diâmetro dos halos de inibição e as CMIs foram determinados pelo programa informático com 

apoio do aparelho BIOMIC Expert-Syztem (Giles Scientific Inc., Santa Barbara, EUA). 

 

 

Interpretação dos Resultados 

A Tabela 1 indica os critérios de interpretação dos halos de inibição e respectivas CMIs que 

permitem dividir os níveis de sensibilidade ao fluconazol e voriconazol em três categorias: 

 

� Sensível (S): a infecção por uma estirpe desta categoria pode ser apropriadamente tratada 

com a dose de agente antimicrobiano recomendada. 
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� Sensível Dependendo da Dose (SDD): estirpes para as quais a sensibilidade depende de 

se atingir a concentração sistémica máxima possível de antifúngico. 

� Resistente (R): estirpes que não são inibidas pelas concentrações sistémicas que se obtêm 

após a dose normal do agente antimicrobiano. 

 

 

Tabela 1: Critérios de interpretação dos halos de inibição, breakpoints e concentrações mínimas 
inibitórias (CMI) equivalentes para o fluconazol e voriconazol. 

 

Antifúngico 
Concentração  
do disco (µg) 

Diâmetro do halo de inibição (mm) CMI equivalente (µg/ml) 

R SDD S R SDD S 

Fluconazol 25 ≤ 14 15 - 18 ≥ 19 ≤ 8 16 – 32 ≥ 64 

Voriconazol 2 ≤ 13 14 - 16 ≥ 17 ≤ 1 2 ≥ 4 

 

 

De acordo com a norma M44-P do NCCLS, quando as CMIs obtidas se encontram no limiar entre 

duas categorias, a sensibilidade do isolado será classificada na categoria superior. 

 

 

Controlo de Qualidade 

O controlo de qualidade é imprescindível para monitorizar a precisão e exactidão do procedimento, 

o desempenho dos reagentes usados e o desempenho de quem executa e lê os testes. Para tal, 

utilizaram-se duas estirpes de referência: Candida albicans ATCC 90028 e Candida parapsilosis 

ATCC 22019, que foram testadas em cada série de testes efectuada. Os diâmetros dos halos de 

inibição recomendados para as estirpes de referência estão indicados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Intervalos dos diâmetros dos halos de inibição recomendados para as estirpes de referência 
utilizadas no controlo de qualidade. 

 

Antifúngico 
Concentração 
do disco (µg) 

Diâmetro do halo de inibição 
para C. albicans ATCC 90028 (mm) 

Diâmetro do halo de inibição para 
C. parapsilosis ATCC 22019 (mm) 

Fluconazol 25 28 – 39 22 – 33 

Voriconazol 1 31 - 42 28 - 37 
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4.4. Resultados e Discussão 

Para todos os 460 isolados incluídos neste trabalho foi estudada a sensibilidade in vitro aos 

antifúngicos fluconazol e voriconazol, pelo método de difusão em disco, de acordo com a norma 

M44-P do CLSI (NCCLS, 2003). 

 

Os resultados obtidos no teste de sensibilidade ao fluconazol e voriconazol, para cada isolado, são 

apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Resultados do estudo da sensibilidade aos antifúngicos fluconazol e voriconazol, pelo método de 
difusão em disco. 

 

Nº Nº IHMT Espécie 

Fluconazol Voriconazol 

Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 
Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 

1 7/07 C. albicans 39 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

2 8/07 C. albicans 39 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

3 9/07 C. albicans 42 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

4 10/07 C. albicans 40 < 0,25 S 37 < 0,01 S 

5 11/07 C. albicans 38 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

6 12/07 C. albicans 37 < 0,25 S 38 < 0,01 S 

7 13/07 C. albicans 41 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

8 14/07 C. albicans 42 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

9 15/07 C. albicans 40 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

10 16/07 C. parapsilosis 37 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

11 17/07 C. albicans 40 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

12 18/07 C. albicans 40 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

13 19/07 C. albicans 40 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

14 20/07 C.albicans 35 0,41 S 40 < 0,01 S 

15 21/07 C. krusei 20 17 S 27 0,12 S 

16 22/07 C. albicans 43 < 0,25 S 47 < 0,01 S 

17 23/07 C. albicans 13 100 R 37 < 0,01 S 

18 24/07 C. krusei 33 0,68 S 18 0,76  S 

19 25/07 C. albicans 43 < 0,25 S 49 < 0,01 S 

20 26/07 C. glabrata 26 3,9 S 28 < 0,01 S 

21 27/07 C. albicans 43 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

22 28/07 C. albicans 37 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

23 29/07 C. albicans 35 0,41 S 35 < 0,01 S 

24 30/07 C. albicans 34 0,53 S 37 < 0,01 S 

25 32/07 C.albicans 37 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

26 33/07 C. albicans 39 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

27 34/07 C. glabrata 41 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

28 35/07 C. glabrata 6 165 R 37 < 0,01 S 

29 38/07 C. albicans 35 0,41 S 36 0,02 S 

30 39/07 C. parapsilosis 37 < 0,25 S 41 < 0,01 S 
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Nº Nº IHMT Espécie 

Fluconazol Voriconazol 

Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 
Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 

31 40/07 C. albicans 44 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

32 41/07 C. albicans 39 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

33 42/07 C. albicans 35 0,41 S 43 < 0,01 S 

34 43/07 C. albicans 43 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

35 44/07 C. albicans 31 1,1 S 36 0,02 S 

36 45/07 C. albicans 39 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

37 46/07 C. kefyr 43 < 0,25 S 44 < 0,01 S 

38 47/07 C. glabrata 22 11 S 26 0,02 S 

39 48/07 C. krusei 14 78 R 29 0,08 S 

40 49/07 C. glabrata 25 5 S 25 0,3 S 

41 50/07 C. albicans 55 < 0,25 S 58 < 0,01 S 

42 51/07 C. albicans 31 1,1 S 30 0,06 S 

43 52/07 C. albicans 34 0,53 S 37 < 0,01 S 

44 53/07 C. albicans 40 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

45 54/07 C. albicans 38 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

46 55/07 C. albicans 32 0,87 S 35 0,02 S 

47 56/07 C. albicans 37 < 0,25 S 35 0,02 S 

48 57/07 C. albicans 37 < 0,25 S 31 0,05 S 

49 58/07 C. albicans 33 0,68 S 32 0,04 S 

50 59/07 C. albicans 20 17 S 21  0,8 S 

51 60/07 C. albicans 34 0,53 S 38 < 0,01 S 

52 61/07 C. tropicalis 33 0,68 S 28 0,1 S 

53 63/07 C. albicans 42 < 0,25 S 44 < 0,01 S 

54 64/07 C. albicans 40 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

55 65/07 C. albicans 36 0,32 S 43 < 0,01 S 

56 69/07 C. tropicalis 35 0,41 S 35 0,02 S 

57 70/07 C. parapsilosis 37 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

58 71/07 C. albicans 44 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

59 72/07 C. albicans 42 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

60 73/07 C. albicans 40 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

61 76/07 C. albicans 41 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

62 77/07 C. albicans 43 < 0,25 S 46 < 0,01 S 

63 78/07 C. tropicalis 31 1,1 S 31 0,05 S 

64 79/07 C. albicans 43 < 0,25 S 48 < 0,01 S 

65 80/07 C. tropicalis 36 0,32 S 34 0,03 S 

66 81/07 C. krusei 20 17 S 31 0,05 S 

67 82/07 C. tropicalis 37 < 0,25 S 36 0,02 S 

68 83/07 C. krusei 16  78 S 29 0,08 S 

69 84/07 C. tropicalis 31 1,1 S 34 0,03 S 

70 85/07 C. albicans 37 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

71 86/07 C. glabrata 25 5 S 27 0,12 S 

72 87/07 C. tropicalis 34 0,53 S 35 0,02 S 

73 88/07 C. tropicalis 33 0,68 S 31 0,05 S 

74 89/07 Candida sp 39 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

75 90/07 Candida sp 41 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

76 91/07 C. albicans 37 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

77 92/07 C. tropicalis 36 0,32 S 31 0,05 S 
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Nº Nº IHMT Espécie 

Fluconazol Voriconazol 

Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 
Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 

78 93/07 C. albicans 39 < 0,25 S 38 < 0,01 S 

79 94/07 Candida sp 34 0,53 S 34 0,03 S 

80 95/07 C. albicans — — — — — — 

81 96/07 C. albicans 41 < 0,25 S 44 < 0,01 S 

82 97/07 C. tropicalis 18  29 S 22 0,33 S 

83 98/07 C. albicans 25 5 S 34 0,03 S 

84 99/07 C. glabrata 18  29 S 18  0,76 S 

85 100/07 C. parapsilosis 39 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

86 101/07 C. tropicalis 18 29  S 12 2,6 S 

87 102/07 C. albicans 37 < 0,25 S 42 < 0,01 R 

88 103/07 C. tropicalis 23 8,2 S 26 0,15 S 

89 104/07 C. parapsilosis 6 165 R 10 4 R 

90 105/07 C. parapsilosis 43 < 0,25 S 44 < 0,01 S 

91 106/07 C. parapsilosis 41 < 0,25 S 44 < 0,01 S 

92 107/07 C. albicans 42 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

93 108/07 C. albicans 31 1,1 S 33 0,03 S 

94 109/07 C. tropicalis 37 < 0,25 S 32 0,04 S 

95 111/07 C. albicans 52 < 0,25 S 54 < 0,01 S 

96 112/07 C. albicans 37 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

97 113/07 C. albicans 6 > 165 R 43 < 0,01 S 

98 114/07 C. albicans 38 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

99 115/07 C. albicans 34 0,53 S 37 < 0,01 S 

100 116/07 C. albicans 43 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

101 117/07 C. albicans 34 0,53 S 35 0,02 S 

102 118/07 C.albicans 39 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

103 119/07 C. albicans 24 6,4 S 38 0,1 S 

104 120/07 C. albicans 35 0,41 S 6 > 6,1 R 

105 121/07 C. albicans 36 0,32 S 36 0,02 S 

106 122/07 C. albicans 36 0,32 S 40 < 0,01 S 

107 123/07 C. albicans 39 < 0,25 S 44 < 0,01 S 

108 124/07 C. albicans 37 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

109 125/07 C. glabrata 6 > 165 R 36 < 0,06 S 

110 126/07 C. albicans 45 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

111 127/07 C. albicans 32 0,87 S 36 0,02 S 

112 128/07 C. albicans 32 0,87 S 36 0,02 S 

113 129/07 C. sake 38 < 0,25 S 37 < 0,01 S 

114 130/07 C. glabrata 19 22 S 22 0,49 S 

115 131/07 C. albicans 39 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

116 132/07 C. albicans 36 0,32 S 37 < 0,01 S 

117 133/07 C. albicans 35 0,41 S 36 0,02 S 

118 134/07 C. albicans 38 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

119 135/07 C. albicans 34 0,53 S 35 0,02 S 

120 136/07 C. albicans 42 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

121 137/07 C. albicans 34 0,53 S 38 < 0,01 S 

122 138/07 C. albicans 35 0,41 S 34 0,03 S 

123 139/07 C. albicans 43 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

124 140/07 C. albicans 32 0,87 S 34 0,03 S 
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Nº Nº IHMT Espécie 

Fluconazol Voriconazol 

Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 
Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 

125 141/07 C. parapsilosis 40 <0,25 S 42 < 0,01 S 

126 148/07 C. parapsilosis 39 < 0,25 S 45 < 0,01 S 

127 149/07 C. albicans 39 < 0,25 S 37 < 0,01 S 

128 150/07 C. albicans 34 0,53 S 34 0,03 S 

129 151/07 C. albicans 34 0,53 S 39 < 0,01 S 

130 152/07 C. albicans 39 < 0,25 S 46 < 0,01 S 

131 153/07 C. albicans 34 0,53 S 41 < 0,01 S 

132 154/07 C. albicans 32 0,07 S 37 < 0,01 S 

133 155/07 C. albicans 40 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

134 156/07 C. albicans 41 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

135 157/07 C. albicans 34 0,53 S 37 < 0,01 S 

136 158/07 C. albicans 37 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

137 159/07 C. albicans 36 0,32 S 39 < 0,01 S 

138 160/07 C. lusitaneae 42 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

139 161/07 C. albicans 42 < 0,25 S 46 < 0,01 S 

140 162/07 C. albicans 6 >165 R 6 > 6,1 R 

141 163/07 C. albicans 35 0,41 S 35 0,02 S 

142 164/07 C. glabrata 39 < 0,25 S 48 < 0,06 S 

143 165/07 C. albicans 32 0,87 S 39 < 0,01 S 

144 166/07 C. albicans 35 0,41 S 47 < 0,01 S 

145 167/07 C. albicans 43 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

146 168/07 C. albicans 37 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

147 169/07 C. glabrata 37 < 0,25 S 41 < 0,06 S 

148 170/07 C. albicans 34 0,53 S 35 < 0,02 S 

149 172/07 C. glabrata 38 < 0,25 S 45 < 0,06 S 

150 173/07 C. albicans 41 < 0,25 S 37 < 0,06 S 

151 174/07 C. albicans 38 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

152 175/07 C. albicans 39 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

153 176/07 C. albicans 46 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

154 177/07 C. albicans 40 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

155 178/07 C.albicans 37 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

156 179/07 C. albicans 37 < 0,25 S 35 0,02 S 

157 180/07 C. albicans 40 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

158 181/07 C. albicans 39 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

159 182/07 C. albicans 42 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

160 183/07 C. glabrata 39 < 0,25 S 45 < 0,06 S 

161 184/07 C. glabrata 37 < 0,25 S 37 < 0,06 S 

162 185/07 C. albicans 37 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

163 186/07 C. albicans 40 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

164 187/07 C. albicans 42 < 0,25 S 46 < 0,01 S 

165 190/07 C. tropicalis 40 < 0,25 S 38 < 0,01 S 

166 234/07 C. lipolytica 35 0,41 S 31 0,05 S 

167 240/07 C. glabrata 48 < 0,25 S 36 < 0,06 S 

168 241/07 C. albicans 40 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

169 242/07 C. albicans 35 0,41 S 40 < 0,01 S 

170 243/07 C. glabrata 44 < 0,25 S 37 < 0,06 S 

171 246/07 C. albicans 38 < 0,25 S 37 < 0,01 S 
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Nº Nº IHMT Espécie 

Fluconazol Voriconazol 

Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 
Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 

172 247/07 C. albicans 40 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

173 248/07 C. albicans 39 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

174 249/07 C. albicans 40 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

175 250/07 C. albicans 47 < 0,25 S 46 < 0,01 S 

176 251/07 C. albicans 42 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

177 252/07 C. albicans 39 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

178 253/07 C. albicans 36 0,32 S 41 < 0,01 S 

179 254/07 C. albicans 36 0,32 S 39 < 0,01 S 

180 255/07 C. albicans 40 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

181 256/07 C. albicans 38 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

182 257/07 C. albicans 41 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

183 258/07 C. albicans 38 < 0,25 S 38 < 0,01 S 

184 259/07 C. glabrata 33 0,68 S 37 < 0,06 S 

185 260/07 C. albicans 40 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

186 261/07 C. albicans 42 < 0,25 S 46 < 0,01 S 

187 262/07 C. parapsilosis 40 < 0,25 S 46 < 0,01 S 

188 263/07 C. albicans 43 < 0,25 S 46 < 0,01 S 

189 264/07 C. krusei 23 8,2 S 36 0,02 S 

190 265/07 C. tropicalis 32 0,68 S 32 0,04 S 

191 270/07 C. parapsilosis 42 < 0,25 S 48 < 0,01 S 

192 271/07 C. albicans 43 < 0,25 S 47 < 0,01 S 

193 272/07 C. albicans 38 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

194 273/07 C. albicans 38 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

195 274/07 C. albicans 36 0,32 S 37 < 0,01 S 

196 275/07 C. glabrata 26 3,9 S 26 0,26 S 

197 276/07 C. albicans 35 0,41 S 37 < 0,01 S 

198 277/07 C. albicans 13 100 R 32 0,04 S 

199 278/07 C. parapsilosis 26 3,9 S 32 0,04 S 

200 279/07 C. albicans 42 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

201 280/07 C. albicans 38 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

202 281/07 C. albicans 35 0,41 S 34 0,03 S 

203 282/07 C. albicans 37 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

204 283/07 C. albicans 37 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

205 284/07 C. glabrata 11 >165 R 17 1,1 S 

206 285/07 C. parapsilosis 42 < 0,25 S 45 < 0,01 S 

207 286/07 C. albicans 41 < 0,25 S 38 < 0,01 S 

208 287/07 C. albicans 41 < 0,25 S 49 < 0,01 S 

209 288/07 C. albicans 39 < 0,025 S 41 < 0,01 S 

210 289/07 C. albicans 34 0,53 S 35 0,02 S 

211 293/07 C. albicans 43 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

212 298/07 C. parapsilosis 33 0,68 S 41 < 0,01 S 

213 299/07 C. albicans 38 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

214 300/07 C. albicans 40 < 0,25 S 35 0,02 S 

215 301/07 C. albicans 39 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

216 302/07 C. glabrata 26 3,9 S 43 < 0,06 S 

217 303/07 C. krusei 29 2,4 S 27 0,12 S 

218 304/07 C. albicans 11 > 165 R 17 0,94 S 
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Nº Nº IHMT Espécie 

Fluconazol Voriconazol 

Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 
Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 

219 305/07 C. albicans 43 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

220 306/07 C. glabrata 41 < 0,25 S 38 < 0,06 S 

221 307/07 C. albicans 24 6,4 S 27 0,12 S 

222 308/07 C. albicans 49 < 0,25 S 49 < 0,01 S 

223 309/07 C. parapsilosis 39 < 0,25 S 38 < 0,01 S 

224 310/07 C. albicans 42 < 0,25 S 46 < 0,01 S 

225 311/07 C. albicans 33 0,68 S 32 0,04 S 

226 312/07 C. albicans 64 < 0,25 S 54 < 0,01 S 

227 313/07 C. albicans 39 < 0,25 S 36 0,02 S 

228 314/07 C. albicans 22 11 S 31 0,05 S 

229 315/07 C. albicans 43 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

230 316/07 C. albicans 35 0,41 S 41 < 0,01 S 

231 317/07 C. albicans 40 < 0,25 S 35 0,02 S 

232 327/07 C. albicans 41 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

233 328/07 C. albicans 41 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

234 329/07 C. albicans 43 < 0,25 S 46 < 0,01 S 

235 330/07 C. albicans 37 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

236 331/07 C. albicans 42 < 0,25 S 45 < 0,01 S 

237 332/07 C. parapsilosis 40 < 0,25 S 38 < 0,01 S 

238 333/07 C. albicans 39 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

239 334/07 C. albicans 35 0,41 S 37 < 0,01 S 

240 335/07 C. glabrata 29 1,8 S 27 0,22 S 

241 336/07 C. albicans 43 < 0,25 S 44 < 0,01 S 

242 337/07 C. glabrata 29 1,8 S 37 < 0,06 S 

243 338/07 C. albicans 39 < 0,25 S 38 < 0,01 S 

244 339/07 C. albicans 39 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

245 340/07 C. albicans 59 < 0,25 S 56 < 0,01 S 

246 341/07 C. albicans 54 < 0,25 S 6 > 6,1 R 

247 342/07 C. albicans 39 < 0,25 S 38 < 0,01 S 

248 343/07 C. parapsilosis 37 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

249 344/07 C. albicans 48 < 0,25 S 44 < 0,01 S 

250 345/07 C. albicans 41 < 0,25 S 47 < 0,01 S 

251 346/07 C. albicans 39 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

252 347/07 C. albicans 39 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

253 348/07 C. albicans 41 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

254 349/07 C. lusitaneae 43 < 0,25 S 48 < 0,01 S 

255 350/07 C. albicans 38 < 0,25 S 43 < 0,01 S 

256 351/07 C. albicans 25 5 S 31 0,05 S 

257 352/07 C. albicans 25 5 S 29 0,08 S 

258 353/07 C. albicans 37 <0,25 S 38 < 0,01 S 

259 354/07 C. albicans 37 <0,25 S 40 < 0,01 S 

260 355/07 C. albicans 48 <0,25 S 47 < 0,01 S 

261 356/07 C. albicans 48 <0,25 S 48 < 0,01 S 

262 357/07 C. albicans 44 <0,25 S 43 < 0,01 S 

263 358/07 C. albicans 43 <0,25 S 46 < 0,01 S 

264 359/07 C. albicans 43 <0,25 S 41 < 0,01 S 

265 360/07 C. parapsilosis 37 <0,25 S 41 < 0,01 S 
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Nº Nº IHMT Espécie 

Fluconazol Voriconazol 

Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 
Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 

266 361/07 C. albicans 40 <0,25 S 39 < 0,01 S 

267 362/07 C. albicans 41 <0,25 S 45 < 0,01 S 

268 363/07 C. albicans 43 <0,25 S 44 < 0,01 S 

269 364/07 C. albicans 47 <0,25 S 48 < 0,01 S 

270 365/07 C. albicans 43 <0,25 S 39 < 0,01 S 

271 366/07 C. albicans 43 <0,25 S 46 < 0,01 S 

272 367/07 C. albicans 43 <0,25 S 44 < 0,01 S 

273 372/07 C. albicans 30 1,4 S 36 < 0,01 S 

274 373/07 C. albicans 32 0,87 S 36 0,02 S 

275 374/07 C.albicans 35 0,41 S 38 0,02 S 

276 375/07 C. albicans 37 < 0,25 S 35 < 0,01 S 

277 376/07 C. tropicalis 32 0,87 S 31 0,02 S 

278 377/07 C. glabrata 28 2,4 S 30 0,05 S 

279 378/07 C. albicans 42 < 0,25 S 37 0,13 S 

280 379/07 C. albicans 29 1,8 S 33 < 0,01 S 

281 380/07 C. albicans 39 < 0,25 S 39 0,03 S 

282 381/07 C. albicans 30 1,4 S 34 < 0,01 S 

283 382/07 C. albicans 35 0,41 S 35 0,03 S 

284 383/07 C. albicans 36 0,32 S 36 0,02 S 

285 384/07 C. albicans 34 0,53 S 35 0,02 S 

286 386/07 C. albicans 39 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

287 387/07 C. parapsilosis 40 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

288 388/07 C. albicans 39 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

289 389/07 C. glabrata 36 0,32 S 34 0,07 S 

290 390/07 C. albicans 29 1,8 S 33 0,03 S 

291 391/07 C. albicans 33 0,68 S 38 < 0,01 S 

292 392/07 C. albicans 35 0,41 S 42 < 0,01 S 

293 393/07 C. albicans 34 0,53 S 34 0,03 S 

294 394/07 C. albicans 34 0,53 S 38 < 0,01 S 

295 396/07 C. albicans 35 0,41 S 29 < 0,01 S 

296 397/07 C. albicans 36 0,32 S 37 < 0,01 S 

297 398/07 C. glabrata 20 17 S 25 0,3 S 

298 399/07 C. albicans 39 < 0,25 S 37 < 0,01 S 

299 400/07 C. albicans 36 0,32 S 38 < 0,01 S 

300 401/07 C. albicans 35 0,41 S 34 0,03 S 

301 402/07 C. albicans 38 < 0,25 S 36 0,02 S 

302 403/07 C. albicans 32 0,87 S 37 < 0,01 S 

303 405/07 C. albicans 38 < 0,25 S 37 < 0,01 S 

304 406/07 C. albicans 31 1,1 S 38 < 0,01 S 

305 407/07 C. albicans 36 0,32 S 39 < 0,01 S 

306 408/07 C. albicans 36 0,32 S 39 < 0,01 S 

307 409/07 C. albicans 38 < 0,25 S 38 < 0,01 S 

308 410/07 C. albicans 36 0,32 S 40 < 0,01 S 

309 411/07 C. albicans 37 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

310 412/07 C. albicans 35 0,41 S 41 < 0,01 S 

311 413/07 C. tropicalis 36 0,32 S 36 0,02 S 

312 414/07 C. albicans 35 0,41 S 40 < 0,01 S 
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Nº Nº IHMT Espécie 

Fluconazol Voriconazol 

Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 
Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 

313 415/07 C.albicans 39 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

314 416/07 C. albicans 41 < 0,25 S 38 < 0,01 S 

315 417/07 C. albicans 32 0,87 S 43 < 0,01 S 

316 418/07 C.albicans 32 0,87 S 37 < 0,01 S 

317 419/07 C. albicans 38 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

318 420/07 C. albicans 38 < 0,25 S 44 < 0,01 S 

319 421/07 C. albicans 39 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

320 423/07 C. tropicalis 31 1,1 S 30 0,06 S 

321 424/07 C. albicans 42 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

322 425/07 C. albicans 37 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

323 426/07 C. parapsilosis 26 3,9 S 35 0,02 S 

324 427/07 C. albicans 29 1,8 S 30 0,06 S 

325 428/07 C. albicans 39 < 0,25 S 45 < 0,01 S 

326 429/07 C. glabrata 11 > 165 R 19 0,8 S 

327 430/07 C. albicans 37 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

328 431/07 C. albicans 37 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

329 432/07 C. glabrata 27 3 S 30 0,13 S 

330 433/07 C. albicans 35 0,41 S 42 <0,01 S 

331 434/07 C. albicans 32 0,87 S 37 < 0,01 S 

332 436/07 C. glabrata 29 1,8 S 29 0,16 S 

333 437/07 C. glabrata 32 0,03 S 34 0,87 S 

334 438/07 C. glabrata 30 1,4 S 35 0,02 S 

335 439/07 C. albicans 37 0,87 S 32 < 0,01 S 

336 440/07 C. albicans 30 1,4 S 35 0,02 S 

337 441/07 C. albicans 34 0,53 S 37 < 0,01 S 

338 442/07 C. albicans 36 0,32 S 39 < 0,01 S 

339 443/07 C. albicans 31 1,1 S 37 < 0,01 S 

340 444/07 C. albicans 35 0,41 S 40 < 0,01 S 

341 528/07 C. albicans 33 0,68 S 38 < 0,01 S 

342 529/07 C.albicans 40 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

343 530/07 C.albicans 34 0,53 S 36 0,02 S 

344 531/07 C. glabrata 14 78 R 17 1,1 S 

345 532/07 C. albicans 70 < 0,25 S 62 < 0,01 S 

346 533/07 C. albicans 36 0,32 S 41 < 0,01 S 

347 534/07 C.albicans 36 0,32 S 41 < 0,01 S 

348 535/07 C. albicans 36 0,32 S 42 < 0,01 S 

349 536/07 C. albicans 35 0,41 S 39 < 0,01 S 

350 537/07 C. albicans 28 2,4 S 38 < 0,01 S 

351 538/07 C. albicans 32 0,87 S 37 < 0,01 S 

352 539/07 C. albicans 36 0,32 S 40 < 0,01 S 

353 540/07 C. albicans 57 < 0,25 S 56 < 0,01 S 

354 541/07 C. albicans 35 0,41 S 38 < 0,01 S 

355 542/07 C. albicans 36 0,32 S 41 < 0,01 S 

356 544/07 C. albicans 33 < 0,25 S 44 < 0,01 S 

357 545/07 C. albicans 34 0,53 S 37 < 0,01 S 

358 546/07 C. albicans 38 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

359 552/07 C. albicans 34 0,53 S 39 < 0,01 S 
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Nº Nº IHMT Espécie 

Fluconazol Voriconazol 

Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 
Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 

360 553/07 C. albicans 33 0,68 S 39 < 0,01 S 

361 554/07 C. parapsilosis 32 0,87 S 36 0,02 S 

362 555/07 C. albicans 32 0,87 S 39 < 0,01 S 

363 556/07 C. albicans 37 < 0,25 S 42 < 0,01 S 

364 557/07 C. tropicalis 40 < 0,25 S 31 0,05 S 

365 558/07 C. albicans 52 < 0,25 S 45 < 0,01 S 

366 559/07 C. albicans 35 0,41 S 39 < 0,01 S 

367 560/07 C. albicans 37 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

368 561/07 C. albicans 33 0,68 S 37 < 0,01 S 

369 562/07 C. glabrata 27 3 S 33 0,08 S 

370 563/07 C. parapsilosis 25 5 S 32 0,04 S 

371 564/07 C. albicans 35 0,51 S 39 < 0,01 S 

372 565/07 C. albicans 41 < 0,25 S 33 0,08 S 

373 566/07 C. glabrata 29 1,8 S 32 0,04 S 

374 567/07 C. albicans 35 0,41 S 38 < 0,01 S 

375 568/07 C. albicans 31 1,1 S 37 < 0,01 S 

376 569/07 C. albicans 33 0,68 S 38 < 0,01 S 

377 570/07 C. albicans 38 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

378 571/07 C. albicans 34 0,53 S 37 < 0,01 S 

379 572/07 C. albicans 31 1,1 S 35 0,02 S 

380 597/07 C. glabrata 34 0,53 S 35 <0,06 S 

381 598/07 C. albicans 32 0,87 S 37 < 0,01 S 

382 599/07 C.albicans 31 1,1 S 37 < 0,01 S 

383 600/07 C.albicans — — — — — — 

384 601/07 C. albicans 32 0,87 S 38 < 0,01 S 

385 602/07 C. albicans 35 0,41 S 38 < 0,01 S 

386 603/07 C. albicans 40 < 0,25 S 44 < 0,01 S 

387 604/07 C. tropicalis 27 3 S 28 0,1 S 

388 605/07 C. albicans 29 1,8 S 36 0,02 S 

389 606/07 P. etchel 14 78 R 26 0,15 S 

390 607/07 C. glabrata 29 1,8 S 30 0,13 S 

391 608/07 C. glabrata 36 0,32 S 40 < 0,06 S 

392 609/07 C. parapsilosis 29 1,8 S 36 0,02 S 

393 610/07 C.albicans 33 0,68 S 39 < 0,01 S 

394 611/07 C. parapsilosis 19 22 S 24 0,22 S 

395 612/07 C. albicans 41 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

396 613/07 C. albicans 36 0,32 S 41 < 0,01 S 

397 614/07 C. albicans 26 0,32 S 37 < 0,01 S 

398 615/07 C. albicans 31 1,1 S 37 < 0,01 S 

399 616/07 C. albicans 37 < 0,25 S 39 < 0,01 S 

400 617/07 C. albicans 35 0,41 S 39 < 0,01 S 

401 618/07 C. albicans 31 1,1 S 33 0,03 S 

402 619/07 C. albicans 37 < 0,25 S 37 < 0,01 S 

403 620/07 C. albicans 37 < 0,25 S 37 < 0,01 S 

404 621/07 C. parapsilosis 26 3,9 S 27 0,12 S 

405 622/07 P. etchel 33 0,68 S 37 < 0,01 S 

406 623/07 C. albicans 29 1,8 S 29 0,08 S 
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Nº Nº IHMT Espécie 

Fluconazol Voriconazol 

Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 
Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 

407 221/07 C. lipolytica 11 >165 R 16 1,2 S 

408 207/06 C. albicans 35 0,41 S 35 0,02 S 

409 208/06 C. albicans 38 < 0,25 S 44 < 0,01 S 

410 209/06 C. krusei 11 > 165 R 12 2,6 R 

411 210/06 C.albicans 37 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

412 211/06 C. albicans 30 1,4 S 37 < 0,01 S 

413 212/06 C. parapsilosis 28 2,4 S 31 0,05 S 

414 213/06 C. albicans 33 0,68 S 30 0,06 S 

415 214/06 C. glabrata 28 2,4 S 24 0,35 S 

416 215/06 C. glabrata 24 6,4 S 25 0,3 S 

417 216/06 C. albicans 32 0,87 S 40 < 0,01 S 

418 217/06 C. tropicalis 25 5 S 23 0,27 S 

419 220/06 C. tropicalis 17 37 SDD 6 > 6,1 R 

420 221/06 C. guilliermondii 24 6,4 S 31 0,05 S 

421 222/06 C. albicans 36 0,32 S 39 < 0,01 S 

422 223/06 C. albicans 37 < 0,25 S 25  < 0,01 S 

423 224/06 C. krusei 14 78 R 12 2,6 R 

424 225/06 C. tropicalis 6 > 165 R 11 3,3 R 

425 226/06 C. parapsilosis 38 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

426 227/06 C. parapsilosis 25 5 S 33 0,03 S 

427 228/06 C. albicans 35 0,41 S 38 < 0,01 S 

428 229/06 C. tropicalis 6 > 165 R 15 1,4 S 

429 230/06 C. albicans 35 0,41 S 37 < 0,01 S 

430 231/06 C. glabrata 10 > 165 R 11 2,9 R 

431 232/06 C. inconpiscua 17 37 SDD 20 0,51 S 

432 233/06 C. albicans 32 0,87 S 39 < 0,01 S 

433 234/06 C. tropicalis 24 6,4 S 25 0,18 S 

434 235/06 C. glabrata 27 3 S 29 0,16 S 

435 237/06 C. albicans 35 0,41 S 37 < 0,01 S 

436 238/06 C. krusei 13 100 R 23 0,27 S 

437 239/06 C. albicans 35 0,41 S 37 < 0,01 S 

438 245/06 C. parapsilosis 29 1,8 S 34 0,03 S 

439 253/06 C. albicans 35 0,41 S 35 0,02 S 

440 223/07 C. parapsilosis 25 5 S 37 < 0,01 S 

441 CAN 273 C. glabrata 6 > 165 R 6 > 4,7 R 

442 CAN 274 C. albicans 35 0,41 S 37 < 0,01 S 

443 CAN 275 C. glabrata 24 6,4 S 27 0,22 S 

444 CAN 276 C. albicans 39 < 0,25 S 41 < 0,01 S 

445 CAN 283 C. tropicalis 24 6,4 S 6 > 6,1 R 

446 CAN 284 C. parapsilosis 29 1,8 S 35 0,02 S 

447 CAN 285 C. albicans 32 0,87 S 35 0,02 S 

448 CAN 286 C. tropicalis 25 5 S 25 0,18 S 

449 CAN 287 C. parapsilosis 25 5 S 33 0,03 S 

450 CAN 288 C. tropicalis 20 17 S 24 0,22 S 

451 CAN 289 C. parapsilosis 12 129 R 25 0,18 S 

452 CAN 290 C. tropicalis 25 5 S 6 > 6,1 R 

453 CAN 291 C. parapsilosis 29 1,8 S 37 < 0,01 S 
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Nº Nº IHMT Espécie 

Fluconazol Voriconazol 

Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 
Diâmetro 
do halo 

CMI Sensibilidade 

454 CAN 292 C. tropicalis 25 5 S 27 0,12 S 

455 CAN 293 C. albicans 35 0,41 S 39 < 0,01 S 

456 CAN 294 C. albicans 39 < 0,25 S 40 < 0,01 S 

457 CAN 295 C. parapsilosis 29 1,8 S 33 0,03 S 

458 CAN 206 C. albicans 34 0,53 S 39 < 0,01 S 

 

 

Na Figura 2 apresentam-se dois exemplos de isolados sensíveis aos dois antifúngicos testados, 

fluconazol e voriconazol. 

 

 

 
Figura 2:Teste de sensibilidade ao Fluconazol e ao Voriconazol pelo método de difusão 

em disco, onde se observam dois isolados sensíveis (à esquerda ao fluconazol e 
à direita ao voriconazol). 

 

 

 

 

Apesar de não existir uma grande relação entre os resultados obtidos in vitro e in vivo, os estudos 

de sensibilidade aos antifúngicos são extremamente importantes, pois permitem optimizar as 

decisões clínicas sobre a terapêutica mais adequada para cada doente (Boschman et al., 1998). 
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Gráfico 1: Percentagem de isolados sensíveis e resistentes em cada espécie, para o antifúngico Fluconazol. 
 

 

 

 

Gráfico 2: Percentagem de isolados sensíveis e resistentes em cada espécie, para o antifúngico Voriconazol. 
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Gráfico 3: Percentagem total de isolados resistentes e sensíveis aos antifúngicos Fluconazol e Voriconazol. 
 

 

 

Neste estudo, tal como aconteceu noutros trabalhos, todos os isolados identificados como C. krusei 

revelaram ser resistentes ao fluconazol, o que está de acordo com o esperado, uma vez que esta 

espécie é naturalmente resistente a este antifúngico. Em seguida, a espécie que mostrou mais 

resistência a este antifúngico foi C. glabrata (14%), enquanto as restantes espécies apresentaram 

elevada sensibilidade ao fluconazol (valores superiores a 90%) (Gráfico 1). 

 

 

Relativamente ao antifúngico voriconazol, são os isolados de C. tropicalis que apresentam maior 

percentagem de resistência (17,9%). Os isolados de C. krusei apresentam valores de resistência 

para este antifúngico semelhantes aos dos isolados de C. tropicalis (16,7%) (Gráfico 2), mas menos 

do que para o fluconazol (inferior em cerca de 50%). 

A elevada percentagem de resistência obtida para os isolados de C. tropicalis ao voriconazol não foi 

encontrada noutros trabalhos. Uma possível explicação para este facto deve-se ao aparecimento de 

novas resistências, devido ao extenso uso dos antifúngicos. 
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Os isolados de C. krusei, naturalmente resistente ao fluconazol, evidenciaram elevada sensibilidade 

ao voriconazol (Gráficos 1 e 2), tal como aconteceu noutros estudos (Belanger et al., 1997; Hazen et 

al., 2003; Sanati et al., 1997). 

 

Relativamente à totalidade dos isolados, 93,4 % (422/456) evidenciou sensibilidade ao fluconazol, e 

97,3% (440/456) ao voriconazol, o que demonstra uma elevada sensibilidade destes isolados a 

ambos os antifúngicos testados (Gráfico 3). Resultados semelhantes foram descritos noutros 

estudos (Buscemi et al, 2004; Haze et al, 2003; El – Din et al, 2001; Richter et al, 2005; Sobel et al, 

2003). 

 

 

Neste trabalho ficou claramente demonstrada a elevada actividade do voriconazol contra os 

isolados resistentes ao fluconazol (65% dos isolados resistentes ao fluconazol demonstraram 

sensibilidade ao voriconazol), o que está de acordo com outros estudos (Kronvall & Karlsson, 2001). 
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5.1. Estudo Epidemiológico de tinhas do couro cabeludo na creche e jardim-de-

infância do bairro da Cova da Moura, na Amadora, Lisboa. 

 

5.1.1. Dermatofitoses 

As dermatofitoses são infecções dos tecidos queratinizados (epiderme, cabelo e unhas), 

provocadas por um grupo de fungos especializado, os dermatófitos (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

Estas infecções, vulgarmente designadas por tinhas, são geralmente cutâneas e restritas às 

camadas superficiais de tecidos não vivos, devido à exigência de queratina como substrato e à 

incapacidade destes fungos penetrarem em tecidos mais profundos ou em órgãos de hospedeiros 

imunocompetentes (Weitzman et al., 1995). 

A reacção a uma infecção por dermatófitos pode variar desde consequências suaves a severas 

dependendo de vários factores, como por exemplo, a reacção do hospedeiro aos produtos 

metabólicos do fungo, a virulência da estirpe ou das espécies infecciosas, a localização anatómica 

da infecção e factores ambientais no local de infecção (Weitzman et al., 1995). 

Os dermatófitos podem ser classificados em três grupos (Tabela 1), com base nas suas 

preferências para habitat e hospedeiros: geofílicos (vivem como saprófitas no solo); zoofílicos 

(infectam principalmente animais, mas também podem infectar o Homem) e antropofílicos (o seu 

único hospedeiro é o Homem) (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

Pensa-se que as espécies antropofílicas tenham evoluído a partir de espécies zoofílicas, que 

perderam gradualmente a sua afinidade para a queratina dos animais. Exemplos de tal são 

espécies como Microsporum audouinii e Trichophyton rubrum, que raramente infectam animais. No 

entanto, existem espécies que não estreitaram o seu espectro de hospedeiros, como são exemplos 

M. canis e T. verrucosum, espécies zoofílicas que infectam virtualmente qualquer mamífero (Kwon-

Chung & Bennett, 1992). 
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Tabela 1: Distribuição dos dermatófitos em função do reservatório. Adaptado de Martins (1993). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.1. Agentes etiológicos 

Características gerais 

Os dermatófitos desenvolvem-se facilmente em meio de Sabouraud, incubados à temperatura 

ambiente (22 a 30ºC). Contudo, passagens sucessivas nos meios de cultura podem conduzir à 

perda de características morfológicas específicas de cada espécie – pleomorfismo (Cabrita et al., 

1976). 

 

 

Classificação 

O International Botanical Code Nomenclature (IBCN) indica que, sempre que se tenha descoberto e 

estudado a descendência resultante da reprodução sexuada de um microrganismo, ele passe a ser 

chamado pela designação da sua forma perfeita ou teleomórfica. Na realidade já são conhecidas as 

formas teleomórficas de grande parte dos fungos dermatófitos (Tabela 2), embora ainda não de 

todos. No entanto, adoptamos neste trabalho por nos referirmos a cada uma das espécies de 

fungos pelas suas designações anamórficas ou imperfeitas resultantes de reprodução assexuada, 

visto serem estas as formas que são isoladas em laboratório provenientes de infecções no homem e 

animais e que estudámos. 

 

Antropofílicos Zoofílicos Geofílicos 

E. floccosum M. canis M. cookei 

M. audouinii M. equinum M. gypseum 

M. ferrugineum M. gallinae M. nanum 

T. concentricum M. persicolor M. vanbreuseghemii 

T. gourvilii T. equinum T. ajelloi 

T. megninii T. mentagrophytes var. granulare T. terrestre 

T. mentagrophytes var. interdigitale T. simii T. vanbreuseghemii 

T. rubrum T. verrucosum  

T. schoenleinii   

T. soudanense   

T. tonsurans   

T. violaceum   
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Os agentes de dermatofitoses são classificados em três géneros anamórficos, dependendo das 

características dos seus esporos ou conídios (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

 

Tabela 2: Estado teleomórfico – anamórfico dos fungos dermatófitos. Retirado de Weitzman & Summerbell, 1995. 
 

Teleomorfo Anamorfo 

Arthorderma Microsporum, Tricophyton 

A. benhaminae T. mentagrophytesa 

A. fulvum M.  fulvumb 

A. grubyi M. vanbreuseghemii 

A. gypseum M. gypseumb 

A. incurvatum M. gypseumb 

A. obtusum M. nanum 

A. otae M. canis 

A. persicolor M. persicolor 

A. simii T. simii, T.mentagrophytesa 

A. racemosum M. racemosum 

A. vanbreuseghemii T. mentagrophytesa 
 

a, b Estas espécies anamórficas são consideradas complexas, sendo que 
cada uma delas inclui mais que um estado teleomórfico. 

 

 

Epidermophyton 

Este género apresenta apenas duas espécies conhecidas, E. floccosum (espécie tipo) e E. 

stockdale, sendo a primeira a única patogénica (Weitzman & Summerbell, 1995).  

 

E. floccosum é uma espécie cosmopolita, que habitualmente provoca tinha das virilhas (tinea cruris) 

e tinha dos pés (tinea pedis). Caracteriza-se por possuir macroconídios muito largos, em forma de 

clava, com 6 a 10µm de largura e 8 a 15µm de comprimento, com extremidades distais redondas, 

paredes lisas e com menos de 10 septos. Não há formação de microconídios nesta espécie 

(Martins, 1993; Kwon-Chung & Bennett, 1992). A colónia é inicialmente achatada com uma 

superfície granulosa, de cor caqui ou verde oliva. O reverso vai desde o laranja ao acastanhado, 

surgindo por vezes um fino rebordo amarelado (Larone, 1987). Com o passar do tempo formam-se 

sulcos radiais e mais tarde desenvolvem-se tufos de micélio estéril, algodonado e de cor branca 

(Evans & Richardson, 1989). 
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A transmissão deste fungo faz-se através do contacto entre pessoas e só invade a pele glabra e as 

unhas, ocorrendo a invasão da pele preferencialmente nas zonas intertriginosa onde há humidade e 

temperaturas elevadas com fricção e maceração, como por exemplo, coxas, virilhas e pés. Esta 

espécie não parasita os cabelos, nem forma esporos na superfície da haste pilar (Martins, 1993). 

 

 

Microsporum 

Este género caracteriza-se por formar macroconídios fusiformes ou em forma de lança, com 

paredes espessas (acima de 4µm em M. canis) e, salvo raras excepções, com a superfície externa 

rugosa ou espiculada, pelo menos na extremidade distal. Os macroconídios são sésseis ou 

suportados por esterigmatas curtos e, consoante as espécies, podem medir 7 a 20µm de largura e 

40 a 120µm de comprimento (Martins, 1993; Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

Podem também observar-se microconídios em forma de clava ou maça, micélio em raquete, corpos 

nodulares e clamidósporos (Martins, 1993). As colónias são claras entre o branco e o castanho 

(Cabrita et al., 1976). 

As espécies do género Microsporum atacam a pele e o cabelo, pelo que os filamentos invadem o 

interior do pêlo, crescendo com este, e formando esporos no seu interior e exterior. O tipo de 

parasitismo é caracteristicamente ectoendotrix de pequenos esporos (Martins, 1993). 

A espécie tipo é Microsporum audouinii (Weitzman & Summerbell, 1995). 

 

M. audouinii: é o agente de tinea capitis mais comum em crianças, mas pode também provocar 

infecção em pele glabra (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

Apresenta parasitismo nos cabelos do tipo ectoendotrix de pequenos esporos (Kwon-Chung & 

Bennett, 1992; Evans & Richardson, 1989). 

Não apresenta necessidades nutritivas especiais e cresce lentamente em meio de Sabouraud, 

originando colónias com superfície muito fina e com textura aveludada e sedosa, devido ao curto 

micélio aéreo. A margem das colónias é geralmente radiada e o reverso é salmão claro, com o 

centro vermelho acastanhado, sendo os pigmentos melhor observados em meio de PDA ou Corn-

meal agar (Kwon-Chung & Bennett, 1992; Cabrita et al., 1976; Larone, 1987). 
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Uma vez que esta espécie só raramente produz conídios, a sua identificação é feita pela 

observação microscópica de hifas septadas com clamidósporos terminais com uma pequena 

protuberância na extremidade e de hifas pectinadas, em conjunto com as características 

macroscópicas dos isolados (Kwon-Chung & Bennett, 1992; Larone, 1987). 

 

M. canis: os principais reservatórios desta espécie são os gatos e os cães (Kwon-Chung & Bennett, 

1992), podendo estes transmitir a infecção ao Homem. Provocam tinhas tonsurantes com grandes 

placas, tanto no couro cabeludo (tinea capitis) como no resto do corpo (tinea corporis). Esta espécie 

apresenta parasitismo ectoendotrix com pequenos esporos e infecções indistinguíveis das causadas 

por M. audouinii (Kwon-Chung & Bennett, 1992; Evans & Richardson, 1989). 

Em meio de Sabouraud produz colónias de superfície muito fina, estrelada e brilhante, de cor 

branca a amarelo claro, com micélio aéreo abundante e lanoso, que lhe confere um aspecto sedoso, 

e com reverso amarelo, que se torna mais escuro com a idade (Kwon-Chung & Bennett, 1992; 

Cabrita et al., 1976; Larone, 1987). 

Microscopicamente observam-se hifas septadas com numerosos macroconídios também septados, 

normalmente com seis septos, longos e fusiformes, de superfície rugosa, parede espessa e rugosa 

e que apresentam caracteristicamente terminações em forma de fuso com pequenas espículas na 

extremidade distal. Por vezes, observam-se, ao longo da hifa, alguns microconídios de parede fina e 

em forma de clava (Larone, 1987). 

 

 

M. gypseum: Isola-se habitualmente a partir do solo (Evans & Richardson, 1989). Pode infectar o 

couro cabeludo (tinea capitis), a pele glabra (tinea corporis), e o cabelo provocando parasitismo do 

tipo ectoectotrix (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

Em meio de Sabouraud as colónias desenvolvem cor camurça e com superfície muito fina com 

textura de pulvurenta a granular, devido à grande quantidade de macro e microconídios. As colónias 

apresentam crescimento estrelado e o reverso pode ser amarelo, alaranjado, castanho avermelhado 

ou púrpura em determinados pontos (Cabrita et al., 1976; Kwon-Chung & Bennett, 1992; Larone, 

1987). 

Microscopicamente as hifas são septadas e com numerosos macroconídios muito longos e 

lanceolados, com as extremidades arredondadas e paredes finas e rugosas, não possuindo mais de  
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seis células. Os microconídios, quando existentes, são em forma de clava e estão presentes ao 

longo da hifa (Larone, 1987). 

 

 

Tricophyton 

Este género caracteriza-se por produzir macroconídios em forma de charuto, com 4 a 8µm de 

largura e 10 a 15µm de comprimento, com paredes lisas, não excedendo os 2µm de espessura e 

com menos de quatro septos. Os macroconídios podem ser difíceis de obter quando se utilizam os 

meios habituais, sendo necessário, muitas vezes, usar meios vitaminados complexos (Martins, 

1993). A parede lisa e fina dos macroconídios é a característica que separa este género do género 

Microsporum (Kwon-Chung & Bennett, 1992; Cabrita et al., 1976).  

Os microconídios podem ser esféricos ou em forma de clava (Martins, 1993). 

As espécies de Trichophyton atacam a pele, o cabelo e as unhas. Consoante as dimensões dos 

esporos e o parasitismo dos cabelos se manifesta no interior ou no exterior destes, as espécies 

deste género dividem-se em três grupos. Assim, as espécies que causam parasitismo endotrix são: 

T. tonsurans, T. violaceum e T. shoenleinii. Dentro das espécies que provocam parasitismo 

ectoendotrix existem dois grupos: ectoendotrix micróide (pequenos esporos), onde apenas se inclui 

a espécie T. mentagrophytes; e ectoendotrix megaspórico (grandes esporos), onde estão incluídas 

as espécies T. verrucosum, T. megninii e T. equinum (Martins, 1993). 

A espécie tipo do género Trichophyton é T. tonsurans (Weitzman & Summerbell, 1995). 

 

T. tonsurans: está normalmente associado a tinea capitis, mas também infecta a pele e as unhas. A 

morfologia da colónia é altamente variável, podendo ter uma superfície branca, cinzenta, amarela, 

rosa ou até castanha. A textura é normalmente sedosa com muitos sulcos radiais ou concêntricos. 

O reverso é normalmente vermelho acastanhado e por vezes amarelo ou incolor (Larone, 1987). 

As hifas são septadas e formam-se muitos microconídios de variadas formas (forma de lágrima, 

clava, alongados ou arredondados), que se dispõem ao longo da hifa ou em conidióforos que são 

perpendiculares à hifa que os originou. É comum encontrarem-se clamidósporos intercalares ou 

terminais em culturas antigas. Os macroconídios são raros, irregulares na forma e com parede um 

pouco espessa (Larone, 1987). 
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T. mentagrophytes: é uma espécie cosmopolita que provoca tinea corporis, tinea unguium, tinea 

barbae e tinea capitis, com parasitismo do tipo ectoendotrix (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

A morfologia das colónias varia muito, podendo apresentar uma superfície amarelada e granulosa, 

devido à grande quantidade de macroconídios, ou branca e aveludada ou algodonada (Larone, 

1987). A margem é raiada e com textura granular (Kwon-Chung & Bennett, 1992). O reverso é 

normalmente acastanhado, podendo ser incolor, amarelo ou vermelho escuro (Kwon-Chung & 

Bennett, 1992; Larone, 1987). 

As hifas são septadas e os macroconídios nem sempre estão presentes. Quando existem são 

alongados, com paredes finas, um pedúnculo estreito e possuem uma a seis células. Os 

microconídios, numerosos em culturas granulosas, são redondos e encontram-se aglomerados em 

conidióforos ramificados (em cruz de Loraine). Em culturas aveludadas os microconídios são mais 

pequenos, em menor número e em forma de lágrima. Podem também observar-se hifas em espiral 

(Larone, 1987). 

 

T. rubrum: é uma espécie cosmopolita antropofílica, tendo-se tornado o agente etiológico mais 

frequente de tinea cruris, tinea corporis e tinea pedis no Homem (Kwon-Chung & Bennett, 1992). As 

infecções são normalmente de longa duração com tendência para a cronicidade e podem causar 

lesões corporais e faciais mais ou menos extensas, consoante a condição física do doente (Evans & 

Richardson, 1995). 

Morfologicamente as colónias apresentam uma superfície algodonada, granular ou esponjosa, de 

cor muito variável: podem ir de brancas e amareladas a vermelho escuro ou com anéis concêntricos 

vermelhos escuros. O reverso é vermelho escuro ou púrpura, podendo ser, ocasionalmente, 

castanho, laranja-amarelado ou mesmo incolor (Larone, 1987). O pigmento vermelho do reverso é 

melhor observado em meios de PDA ou Corn-meal agar (Kwon-Chung & Richardson, 1992). 

As hifas são septadas com microconídios laterais em forma de lágrima. Os macroconídios podem 

ser abundantes, raros ou ausentes, dependendo da estirpe. Quando presentes são longos, 

estreitos, com paredes finas e paralelas, tendo entre duas a oito células. Podem-se formar 

directamente no extremo das hifas mais espessas, singularmente ou em grupos. Os microconídios 

podem-se formar caracteristicamente directamente nos macroconídios ou, mais vulgarmente, 

dispõem-se em acládio ao longo das hifas, isto é, dispostos em ambos os lados da hifa (Larone, 

1987). 
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T. megninii: é uma espécie antropofílica com distribuição geográfica restrita a Africa e Europa, 

sendo muito comum em Portugal (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

Provoca primariamente tinea barbae, sendo a invasão do pêlo do tipo ectoendotrix (Kwon-Chung & 

Bennett, 1992), mas pode também infectar o couro cabeludo e a pele noutras partes do corpo 

(Larone, 1987).  

Produz colónias achatadas, com sulcos radiais largamente espaçados e a superfície apresenta 

textura de camurça, inicialmente branca e depois rosa. O centro do reverso da colónia é vermelho 

(Kwon-Chung & Bennett, 1992; Larone, 1987). 

As hifas são septadas com microconídios em forma de lágrima. Os macroconídios, raros, são 

longos, estreitos e em forma de lápis (Larone, 1987). 

 

T. soudanense: é uma espécie antropofílica largamente espalhada em África, surgindo na Europa 

em imigrantes vindos desse continente. 

Provoca tinea capitis, com parasitismo do tipo endotrix e tinea corporis associada à tinea capitis 

(Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

As colónias apresentam-se glabras, mas com textura quebradiça e uma superfície ligeiramente 

ondulada. Apresenta textura semelhante a camurça e a cor varia de amarelo a laranja. Existe 

tipicamente um bordo com extensões radiais, devido às hifas que crescem na profundidade do meio 

de cultura (Kwon-Chung & Bennett, 1992; Cabrita et al., 1976; Evans & Richardson, 1995). 

Os macroconídios estão ausentes e os microconídios, escassos, são em forma de clava e dispersos 

ao longo da hifa. Um aspecto característico é o aparecimento de hifas com ramificações dicotómicas 

desenvolvendo-se em sentido contrário ao sentido de crescimento da hifa (Evans & Richardson, 

1995). 

 

 

 

5.1.1.2. Transmissão 

Os dermatófitos são um dos poucos grupos de fungos que causam doenças facilmente 

transmissíveis. As estruturas associadas com o contágio, principalmente no caso das espécies 

antropofílicas, que desenvolvem poucos conídios, são os esporos. Estas estruturas podem resistir 

durante anos e são altamente resistentes ao calor e à desidratação, o que pode conduzir a surtos  
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recorrentes num indivíduo ou em grupos de indivíduos que vivem em instituições, mesmo que estas 

tenham sido previamente desinfectadas (Summerbell et al., 1999). 

As dermatofitoses são transmitidas indirectamente, através de cabelos infectados que caem ou a 

partir de descamações cutâneas, mas só raramente se transmitem através de contacto corporal 

directo (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

 

 

5.1.1.3. Manifestações Clínicas 

As infecções causadas por dermatófitos são tradicionalmente nomeadas de acordo com a sua 

localização anatómica, acrescentado o termo em Latim que designa a área infectada à palavra tinea 

(Weitzman et al., 1995). A inflamação é normalmente maior no bordo da lesão, sendo o centro 

normalmente mais claro. O termo “tinha” deriva do rebordo inflamatório irregular que a lesão 

apresenta (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

As manifestações clínicas das tinhas são as seguintes: 

a) tinea barbae (tinha da barba e/ou do bigode); 

b) tinea capitis (tinha do couro cabeludo);  

c) tinea corporis (tinha da pele glabra); 

d) tinea cruris (tinha das virilhas); 

e) tinea favosa (tinha fávica causada pela espécie T schoenleinii.); 

f) tinea imbricata (tinha causada pela espécie T. concentricum); 

g) tinea manum (tinha das mãos); 

h) tinea pedis (tinha dos pés); 

i) tinea ungium (tinha das unhas). 

 

 

 

Vários locais podem ser infectados por uma única espécie de dermatófito e diferentes espécies 

podem produzir lesões clínicas idênticas (Weitzman et al., 1995). 
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Tinea barbae: infecção da área da barba normalmente moderada, caracterizada por descamação 

eritematosa e pêlos frágeis (Kwon-Chung & Bennett, 1992). Em casos mais severos pode ocorrer 

infecção folicular e formação de kerion, sendo esta mais comum em infecções por dermatófitos 

zoofílicos como T. verrucosum, T. mentagrophytes var. mentagrophytes e T. mentagrophytes var. 

erinacei (Weitzman et al., 1995). 

 

 

Tinea capitis: infecção que envolve normalmente o couro cabeludo, os folículos pilosos e os 

cabelos, sendo causada por membros dos géneros Microsporum e Trichophyton. A infecção pode 

apresentar um espectro de gravidade que envolve lesões quase sub-clínicas, não inflamatórias, com 

ligeiros eritemas e algumas áreas de discreta descamação, que podem ser confundidas com 

dermatite seborreica ou alopécia areata, até reacções altamente inflamatórias que apresentam 

pústulas foliculares, formação de tinhas inflamatórias (kerion) e extensas áreas de descamação e 

alopécia, por vezes acompanhadas por febres, mal-estar e linfadenopatia regional marcada 

(Weitzman et al., 1995; Foster et al.,2005). O kerion é o resultado de uma reacção alérgica dos 

tecidos infectados à tricofitina elaborada pelo fungo dermatófito (Martins, 1993). 

Esta infecção distingue-se da infecção de pele glabra pelo facto de os folículos pilosos serem 

atingidos. 

 

 

Tinea corporis ou glabrata: tinha do corpo, provocada por qualquer dermatófito, que normalmente 

envolve áreas com baixa densidade de pêlos terminais, como o tronco, ombros ou membros e, 

ocasionalmente, a cara excluindo a área da barba (Weitzman et al., 1995). As infecções mais 

ligeiras são vulgarmente conhecidas por impigens.  

As lesões são anelares, descamativas, fortemente demarcadas por um bordo mais nítido que, em 

casos mais severos, apresenta vesículas eritematosas e pústulas (Kwon-Chung & Bennett, 1992).  

Enquanto a lesão for de dimensões reduzidas, o seu centro mantém-se temporariamente resistente 

à infecção. Contudo, à medida que a infecção se vai expandindo, a zona central é reinoculada, 

aparecendo uma nova lesão. Podem originar-se assim lesões anelares concêntricas (Martins, 

1993). 
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A tinea corporis em doentes imunocomprometidos (quer por infecção com VIH, transplantados ou 

após tratamento de neoplasias que impliquem o uso de imunossupressores) pode expandir-se a 

grandes áreas do tegumento cutâneo (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

 

Tinea imbricata: é uma forma invulgar de tinha do corpo causada pelo agente etiológico 

antropofílico Tricophyton concentricum (Weitzman et al., 1995). Anéis concêntricos de descamação 

expandem perifericamente durante anos, criando uma aparência muito característica (Kwon-Chung 

& Bennett, 1992). 

Esta infecção está geograficamente restrita às ilhas pacíficas do Pacífico, Sudoeste Asiático, México 

e Américas Central e do Sul (Weitzman et al., 1995). 

 

 

Tinea cruris: infecção das virilhas ou da zona inguinal, sendo mais comum nos homens, onde 

envolve o períneo, escroto e área perianal. A infecção propaga-se normalmente para a porção 

interior e superior das nádegas e ocasionalmente para as coxas (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

As lesões são do tipo eritodescamativo e possuem muitas vezes a forma de dois arcos de círculo 

muito característicos, conhecidas na gíria dermatológica pela forma em "asas de borboleta". 

Os agentes etiológicos mais frequentes são o T. rubrum e o E. floccosum (Martins, 1993). 

 

 

Tinea favosa: é causada por Tricophyton schoenleinii, um parasita quase exclusivo do Homem 

(Martins, 1993). É uma infecção severa e crónica, caracterizada pela presença, no couro cabeludo e 

na pele glabra, de placas crostosas de cor amarelada e contorno irregular, composta por detritos 

epiteliais e por massas densas de micélio (Weitzman et al., 1995). Das lesões exala um cheiro a 

podre ou a urina de ratos muito característico (Martins, 1993). 

A tinha fávica não cura espontaneamente e, não sendo tratada, causa alopécia definitiva com 

aspecto escarioso (Padhye & Weitzman, 1996). 
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Tinea manuum: normalmente as áreas palmares e interdigitais das mãos atingidas por uma 

infecção dermatofítica apresentam-se como uma hiper-queratose unilateral, que se acentua nas 

zonas de pregas ou sulcos da epiderme.  

A maioria destas infecções é causada por T. rubrum (Weitzman et al., 1995). 

 

 

Tinea pedis: tradicionalmente conhecida como "pé de atleta", tem como causas predisponentes 

factores ambientais como a temperatura e humidade relativamente elevadas, associados à fricção e 

à maceração da pele. Atinge mais frequentemente os indivíduos do sexo masculino. 

A tinha do pé surge, inicialmente, na prega interdigital entre os quarto e quinto dedos, invadindo, 

depois, as superfícies plantares dos outros dedos. Mais tarde a infecção pode estender-se a todo o 

pé. Podemos observar então dois tipos de infecções: uma ligeira descamação com maior incidência 

na terceira e quarta pregas interdigitais, sem prurido e quase sempre descoberta num exame de 

rotina; ou a formação de vesículas e pústulas que rebentam, secam e descamam, seguindo-se 

depois maceração. Podem-se observar, também, fissuras, hiper-queratose e alteração das unhas. O 

prurido é intenso e a ruptura das vesículas predispõe as lesões a infecções secundárias, não só 

fúngicas, mas também bacterianas (Martins, 1993). 

Os agentes etiológicos mais comuns na tinha dos pés são o T. rubrum, T. mentagrophytes var. 

interdigitale (mais frequente) e E. floccosum (Martins 1993; Weitzman et al., 1995; Padhye & 

Weitzman, 1996). 

 

 

Tinea unguium: conhecida por tinha das unhas ou onicomicose dermatofítica (a designação de 

onicomicose refere-se apenas à infecção por outros fungos filamentosos e leveduriformes, enquanto 

a designação onicomicose dermatofítica é relativa à infecção específica por fungos dermatófitos), 

tem uma grande importância clínica e epidemiológica, pois as unhas infectadas constituem um 

importante reservatório de parasitas, que alimenta muitas vezes surtos de doenças individuais ou 

familiares (Martins, 1993). 

Os dermatófitos invadem a unha, na maioria dos casos, através do sulco subungueal distal e, com 

menor frequência, pelo sulco periungueal ou lateralmente (Martins, 1993), podendo propagar-se a 

toda a unha, atingindo após algum tempo de infecção, a lâmina basal. As características mais  
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comuns são a hiperqueratose subungueal (Padhye & Weitzman, 1996) e uma unha espessa, opaca 

e amarelada (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

Os agentes etiológicos mais comuns neste tipo de infecção são o T. rubrum e T. mentagrophytes 

(Weitzman & Summerbell, 1995; Padhye & Weitzman, 1996). 

 

 

Tinea capitis 

A tinea capitis é uma afecção bem conhecida do Homem desde a antiguidade, sendo mencionada 

em manuscritos anteriores ao ano de 400 a.C. Os romanos referiam-se à doença como “tinea”, 

porque o couro cabeludo infectado tinha uma aparência semelhante à observada nas roupas 

estragadas pela larva da traça. Mais tarde em Inglaterra, em meados do século XVI, foi introduzido 

o termo “ringworm”, para descrever qualquer infecção da pele ou do couro cabeludo, que 

apresentasse forma circular. 

 

Actualmente, sabe-se que a tinea capitis é uma infecção do couro cabeludo, devida à acção de 

fungos dermatófitos. É comum entre as crianças com menos de 10 anos de idade, sendo mais 

frequente entre os 4 e os 7 anos (Mahmoudabi et al, 2007; Roque et al., 2006). Os adultos não são, 

normalmente infectados, devido ao efeito antifúngico do sebo que é produzido a partir da 

puberdade. A infecção afecta tanto indivíduos do sexo masculino, como do sexo feminino. 

A doença é provocada por dermatófitos dos géneros Microsporum e Trichophyton, variando os 

agentes etiológicos específicos geograficamente e ao longo do tempo, devido a migrações, 

alterações no estilo de vida e alguma resistência ao antifúngico normalmente usado no tratamento 

desta afecção, a griseofulvina (Foster et al., 2005). A tinea capitis é transmitida através de contacto 

directo, cabelos caídos e objectos como escovas de cabelo, chapéus, brinquedos, etc., onde os 

esporos sobrevivem por longos períodos de tempo. 

Nesta doença, o estado de portador funciona como reservatório para a transmissão da infecção ou 

para a reinfecção (Friedlander, 2000; Zagnoli et al., 2005).  
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5.1.1.4. Tipos de parasitismo 

Alguns dermatófitos atacam as estruturas queratinizadas através da formação de verdadeiras 

estruturas perfurantes – hifas em forma de cunha –, que perfuram o cabelo. Porém, a principal 

razão que confere a estes fungos afinidade para as estruturas queratinizadas é a sua actividade 

enzimática queratinolítica (Cabrita et al., 1976). 

 

Após infecção do couro cabeludo de um indivíduo susceptível, e depois de três a quatro dias de 

incubação, as hifas penetram na camada córnea do pêlo e desenvolvem-se sobre esta de forma 

periférica e paralela, penetrando nos folículos pilosos próximos. Inicialmente estas hifas crescem 

sobre a superfície exterior do pêlo e só mais tarde penetram no interior do folículo piloso.  

 

Existem dois tipos principais de parasitismo dos cabelos, parasitismo endotrix e parasitismo 

ectoendotrix, os quais dependem unicamente da espécie do fungo causador da infecção. Contudo, 

segundo Baddillet (1991), é possível distinguir cinco tipos diferentes de parasitismo capilar, sendo 

também diferentes os tipos de infecção em função das espécies responsáveis (Tabela 3) 
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Tabela 3: Principais tipos de parasitismo (Martins, 1993). 
 

Tipo de Parasitismo Características 
Exemplos de 

Dermatófitos 
Esquema em corte 

E
ct
o
en
d
o
tr
ix
 

Micróide 

Filamentos micelianos 

intrapilares pouco numerosos. 

Bainha de esporos pequenos (2 

a 3 µm) envolvendo o cabelo 

T. mentagrophytes 

 

Megaspórico 

Filamentos micelianos 

intrapilares pouco numerosos. 

Bainha de esporos grandes (4 a 

6 µm) envolvendo o cabelo 

T. verrucosum 

T. megninii 

T. equinum 

 

Microspórico 

Filamentos micelianos 

intrapilares pouco numerosos. 

Bainha compacta de esporos 

pequenos (2 µm) envolvendo o 

cabelo 

M. canis  

M. audouinii 

 

E
n
d
o
tr
ix
 

Endotrix 
Cadeia de artrosporos 

intrapilares (3 a 4 µm) 

T. tonsurans 

T. violaceum 

 

Fávico 

Filamentos micelianos 

intrapilares envolvidos por 

bolhas de ar 

T. schoenleinii 

 

 

 

Parasitismo endotrix 

Os esporos acumulam-se exclusivamente no interior 

do cabelo, formando cadeias longas de artrosporos 

(Figura 1). Neste tipo de parasitismo o lúmen dos 

cabelos fica de tal forma sob pressão pelo excesso 

de esporos que, observados ao microscópio, os 

cabelos se assemelham a "sacos cheios de nozes" 

(Cabrita et al., 1976).  Figura 1: Aspecto microscópico de um cabelo 
infectado por T. tonsurans. Parasitismo endotrix. 
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Parasitismo ectoendotrix   

Neste tipo de parasitismo, para além dos esporos 

acumulados no interior do cabelo, observa-se 

também a aderência de grande quantidade de 

esporos na cutícula exterior do cabelo (Figura 2) 

constituindo uma bainha mais ou menos homogénea, 

com esporos de dimensões variáveis, consoante a 

espécie do fungo (Cabrita et al., 1976).  

 

 

 

5.1.1.5. Métodos de diagnóstico 

Luz de Wood 

É uma luz negra de UV, que passa através de um filtro de vidro contendo silicato de bário e óxido de 

níquel. Através deste filtro só passam os raios mais longos, com um comprimento de onda de 3650 

Å. Os cabelos parasitados por algumas espécies de 

fungos dermatófitos surgem fluorescentes (Figura 3) 

devido a alterações da estrutura do cabelo e não ao 

fungo em si.  

No entanto, este método apresenta algumas 

limitações, pois quando os cabelos estão infectados 

com espécies como Trichophyton mentagrophytes, 

T.soudanense, T. tonsurans ou T. violaceum, não 

surge qualquer fluorescência nos cabelos parasitados (Tabela 4). Por outro lado, não permite 

identificar a espécie do agente etiológico (Cabrita et al., 1976). 

Este método pode ser útil no diagnóstico clínico de surtos epidémicos quando estão envolvidas uma 

ou duas espécies susceptíveis de ser identificadas pela luz de Wood. É o que se verifica 

habitualmente em surtos de tinhas do couro cabeludo em escolas e orfanatos por M. audouinii ou M. 

canis. 

 

 

Figura 2: Aspecto microscópico de um cabelo 
infectado por M. audouinii. Parasitismo ecto-endotrix. 

Figura 3: Observação de cabelos parasitados 
por M. canis com luz de Wood. 
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Tabela 4: Fluorescência pela Luz de Wood (Cabrita et al., 1976). 
 

Espécie infectante Fluorescência no cabelo parasitado 

Microsporum canis Verde – claro brilhante (cotos do cabelo) 

Microsporum audouinii Verde – claro brilhante (cotos do cabelo) 

Microsporum gypseum Verde – claro (cotos do cabelo) 

Microsporum ferrugineum Verde – claro (cotos do cabelo) 

Trichophyton verrucosum Verde – escuro (fluorescem os pêlos infectados das vacas) 

Trichophyton schoenleinii Verde – escuro (cabelos compridos) 

T. soudanense Não fluoresce 

Trichophyton mentagrophytes Não fluoresce 

Trichophyton tonsurans Não fluoresce 

Trichophyton violaceum Não fluoresce 

 

 

Exame microscópico directo 

O exame directo é feito em KOH de 20 a 40% e permite observar as dimensões e a morfologia das 

hifas e esporos, permitindo assim diferenciar os dermatófitos dos restantes fungos que provocam 

infecções superficiais. Por outro lado, o exame directo em KOH permite identificar o tipo de 

parasitismo em cabelos (Kwon-Chung & Bennett, 1992) e dar uma ideia rápida, mas presuntiva, de 

qual o fungo envolvido na infecção. Nestes casos, é necessário ter o cuidado de fazer a observação 

dos cabelos imediatamente após a montagem da preparação para não deixar que o KOH destrua 

demasiado a estrutura do cabelo. 

 

 

Exame cultural 

É essencial isolar os dermatófitos em cultura, porque o exame directo não permite a identificação da 

espécie e o esquema terapêutico pode depender da espécie (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

Para o exame cultural deve usar-se meio sólido (Sabouraud, PDA, Malte, etc.) adicionado de 

cicloheximida ou actidiona e cloranfenicol. A incubação deve ser feita a 25 – 30ºC, durante quatro 

semanas (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

A identificação final dos dermatófitos deve ser feita com base na observação das características 

morfológicas macroscópicas e microscópicas da cultura purificada. 
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5.1.2. Material e Métodos 

5.1.2.1. Amostragem 

Para este trabalho foi feito um estudo numa população de crianças de idade pré-escolar e escolar, 

residentes num bairro degradado dos subúrbios de Lisboa, o Bairro da Cova da Moura. Todas as 

crianças estudadas frequentam a creche ou as actividades de tempo livre do Moinho da Juventude, 

uma instituição de Solidariedade Social que presta assistência e instrução às crianças do Bairro. 

Foram observadas 125 crianças, com idades compreendidas entre os 4 meses e os 10 anos, das 

quais 63 (50,4%) eram do sexo masculino e 62 eram do sexo feminino (49,6%). Cinquenta e uma 

crianças (40,8%) frequentavam a creche, 62 (49,6%) o jardim infantil e 12 (9,6%) a escola primária. 

Foi feito o exame clínico de todas as crianças por uma médica dermatologista e, de entre todas as 

crianças, apenas 8 (6,4%) apresentaram lesão visível nesse exame. Foi feita colheita de uma 

amostra do couro cabeludo de todas as crianças observadas para detectar possíveis portadores de 

fungos e reservatórios de agentes etiológicos. As crianças que apresentavam infecção foram 

sujeitas a mais do que uma colheita de material, dependendo do local e extensão das lesões. 

 

Das 125 crianças amostradas, apenas uma era de raça branca, sendo todas as restantes de raça 

negra. 

 

 

 

5.1.2.2. Colheita 

A colheita foi realizada em todos os alunos, quer apresentassem lesões visíveis ou não. Nos casos 

em que se observou lesão foram recolhidos também cabelos e escamas do couro cabeludo. 

Todas as amostras foram colhidas em condições de assepsia, para que não ocorressem 

contaminações por outros microrganismos (Figura 4). 

Em todos os alunos foi utilizado um quadrado de gaze, devidamente esterilizado embrulhado em 

papel não poroso e identificado com um número de registo. Nos casos em que se observava lesão 

aparente, a amostra foi colhida esfregando vigorosamente o pedaço de gaze na área afectada. Nos 

casos em que não se observava lesão aparente, a amostra foi colhida, esfregando vigorosamente o 

pedaço de gaze, em todo o couro cabeludo desde o topo da cabeça até à linha do pescoço. 
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Neste trabalho não foi utilizada a luz de Wood como auxiliar do diagnóstico clínico e colheita visto 

termos indicações de trabalhos anteriores (Roque et al., 2006) que havia uma elevada probabilidade 

de vir a ser isolada nesta população a espécie T. soudanense, que não é detectável por este 

método. 

 

         

Figura 4: Fotografias ilustrativas dos dois métodos de colheita utilizados. À esquerda, colheita 
com gaze; à direita colheita com bisturi de escamas do couro cabeludo e cabelos supostamente 
infectados. 

 

 

 

5.1.2.3. Tratamento laboratorial 

Exame microscópico directo 

Com as amostras de cabelo e escamas do couro cabeludo recolhidas foi realizado exame directo 

em KOH a 20%, sendo as observações efectuadas cerca de 30 minutos após a adição do KOH à 

amostra, num microscópio da marca OLYMPUS modelo BH2, com uma ampliação de 150x e depois 

600x. 

Com o exame microscópico directo pretendeu-se observar a presença/ausência de hifas, ou parte 

destas, e/ou esporos nas escamas do couro cabeludo e o tipo de parasitismo presente no cabelo, 

no caso das amostras positivas. 
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Exame cultural 

O material de cada amostra foi inoculado numa caixa de petri com meio de agar de Sabouraud 

adicionado de cicloheximida ou actidiona e cloranfenicol, por pressão da gaze no meio de cultura. 

As amostras foram incubadas numa estufa a 25ºC, durante um 

período de 20-30 dias, sendo examinadas duas vezes por 

semana (Figura 5).  

A identificação dos dermatófitos após o crescimento das colónias 

foi feita com base nas características macroscópicas e 

microscópicas das mesmas. Devem ser sempre observados o 

verso e o reverso das colónias para uma correcta identificação da 

espécie. 

 

 

Uma vez que a espécie Trichophyton soudanense, pode ser facilmente confundida com 

Microsporum ferrugineum quando as colónias dos fungos se desenvolvem nos meios de isolamento 

comuns, como o meio de Sabouraud, todos os isolados identificados como T. soudanense, foram 

repicados para meio de Lowenstein, para confirmar a identificação da espécie (Figura 6). Este meio 

permite distinguir as duas espécies, pois enquanto T. soudanense difunde um pigmento escuro, 

quase negro, para o meio de cultura, M. ferrugineum não difunde qualquer pigmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Primocultura obtida a partir 
de uma criança com tinha do couro 
cabeludo. 

Figura 6: Formação de um pigmento 
escuro por parte das colónias de T. 
soudanense, quando cultivadas em 
meio de Lowenstein (à esquerda). À 
direita o mesmo isolado em meio de 
Sabouraud. 
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5.1.3. Resultados e discussão 

Das 125 crianças estudadas, verificou-se que em 31 foi isolado fungo dermatófito em meio de 

cultura, o que corresponde a cerca de 25% das crianças observadas (Gráfico 1), sendo que destas, 

19 (39%) eram do sexo feminino e 12 (61%) do sexo masculino (Gráfico 2). 

É de realçar que das 31 crianças infectadas, apenas 8 (27%) apresentavam lesão visível aquando 

da colheita das amostras (Gráfico 3). 

As infecções foram causadas por apenas duas espécies de dermatófitos: Microsporum audouinii em 

23 casos (72% das crianças infectadas) e Trichophyton soudanense, em 9 dos casos, o que 

corresponde a 28% das crianças com infecção (Gráfico 4).  

 

 

Percentagem de indivíduos infectados

75%

25%

% indivíduos infectados

% indivíduos não
infectados

 

Gráfico 1: Representação gráfica da percentagem relativa de indivíduos infectados com tinha do 
couro cabeludo em relação ao total das crianças estudadas no bairro da Cova da Moura. 
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Percentagem de indivíduos infectados do sexo masculino e feminino

39%

61%

indivíduos do sexo
masculino infectados

indivíduos do sexo
feminino infectados

 

Gráfico 2: Representação gráfica da distribuição percentual de indivíduos infectados em ambos os 
sexos, relativamente ao total de crianças estudadas no bairro da Cova da Moura. 

 

 

 

 

Percentagem de indivíduos infectados com e sem lesão visível

27%

73%

indivíduos infectados com
lesão visível

indivíduos infectados sem
lesão visível

 

Gráfico 3: Representação gráfica da percentagem relativa de indivíduos com lesão, relativamente 
ao total de crianças estudadas no Bairro da Cova da Moura. 
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Percentagem de indivíduos infectados com cada  uma das espécies 

72%

28%

M. audouinii

T . soudanense

 

Gráfico 4: Representação gráfica das espécies de dermatófitos encontradas relativamente ao total 

de crianças estudadas no Bairro da Cova da Moura. 

 

 

Na Figura 7 estão representadas imagens de duas observações de exames directos em KOH 20% 

do material colhido no âmbito deste trabalho, nomeadamente um cabelo infectado por M. audouinii 

(Figura 7A) e descamação de um couro cabeludo infectado por T. soudanense (Figura 7B). 

 

 

Figura 7: Exames directos em KOH 20% de: A - cabelo infectado por M. audouinii onde se podem 
observar os esporos dento e fora do cabelo (parasitismo ecto-endotrix). B - descamação 
do couro cabeludo de uma criança com tinha. Posteriormente foi isolado T. soudanense 
em cultura. 

 

 

A B
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Na Figura 8 estão representadas imagens de culturas das duas espécies de fungos dermatófitos 

isoladas nesta pesquisa epidemiológica a partir de dois casos de crianças com tinha do couro 

cabeludo.  

 

 

  

  

Figura 8: Aspecto macroscópico do verso e reverso de culturas de M. 
audouinii (em cima) e T. soudanense (em baixo) isoladas a 
partir de amostras recolhidas de crianças com infecção. 

 

 

Todos os isolados identificados como T. soudanense foram confirmados pertencerem a esta 

espécie, pois todos difundiram pigmento escuro para o meio de Lowenstein. 
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Neste estudo observou-se que apenas 27% dos indivíduos infectados apresentava lesão visível 

aquando da colheita das amostras, o que significa que os restantes 73% poderão ser considerados 

portadores sãos ou doentes em regressão ou em fase inicial da doença. Estes resultados vêm de 

encontro aos resultados obtidos noutros estudos epidemiológicos de dermatofitias do couro 

cabeludo em crianças em idade escolar (Rosado et al., 1989; Ghannoum et al., 2003). Do ponto de 

vista epidemiológico, as crianças portadoras podem ser uma importante fonte de disseminação da 

doença (Ghannoum et al., 2003) nos ambientes doméstico e escolar. Podem contribuir para a 

propagação dos fungos nesses ambientes, ao longo de anos e serem um foco de reinfecção 

permanente deles próprios e das outras crianças e adultos com quem contactam, na medida em 

que podem difundir esporos a objectos inertes como pentes, escovas, bonés, lenços de cabeça, 

capuzes, tesouras dos cabeleireiros, etc., facilitando a manutenção e dispersão dos fungos.  

 

 

M. audouinii foi a espécie de dermatófito mais frequentemente isolada neste estudo (72%), tal como 

aconteceu noutros trabalhos (Roque et al., 2006; Rosado et al., 1989), que referem esta espécie 

como sendo o principal agente de tinha do couro cabeludo em crianças de raça negra na região de 

Lisboa (Roque et al., 2006). 

 

 

As duas espécies de dermatófitos encontradas neste estudo (M. audouinii e T. soudanense) são 

oriundas do continente Africano, sendo consideradas espécies de importação. Contudo as crianças 

incluídas neste estudo já nasceram no continente Europeu, o que levanta a questão acerca da 

razão de serem ainda infectadas por essas espécies. Com o intuito de responder a esta questão, 

procedeu-se a um inquérito aos pais das crianças, no sentido de averiguar se foram expostas a 

essas espécies através de contacto com familiares que tenham estado recentemente em África. 

Como não foi possível recolher toda a informação pretendida nesses inquéritos em virtude de 

entretanto se terem iniciado as férias escolares, este trabalho de pesquisa epidemiológica será 

posteriormente completado. 
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Neste estudo, tal como aconteceu no trabalho de Ghannoum et al (2003), não se observa uma clara 

distinção de infectados entre sexos (cerca de 40% dos indivíduos infectados são do sexo feminino e 

cerca de 60% pertencem ao sexo masculino). A ligeira diferença do número de raparigas afectadas 

em relação aos rapazes pode ter uma causa comportamental. As raparigas, nas suas brincadeiras, 

podem ter mais proximidade, contacto físico e partilha de pentes, chapéus, etc., umas com as 

outras, favorecendo a dispersão dos fungos. 

 

 

 

Os resultados obtidos neste estudo vêm reforçar a ideia de que as tinhas do couro cabeludo são 

muito contagiosas (25% dos alunos observados estavam infectados ou eram portadores do fungo e 

destes, apenas 23% apresentavam lesão visível aquando da colheita das amostras), e que têm de 

ser consideradas um problema de saúde pública (Ghannoum et al., 2003; Roque et al., 2006), pelo 

que é necessário ter bons hábitos de higiene e atitudes profiláticas que dificultem a disseminação 

dos fungos, para prevenir o aparecimento das mesmas. 
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5.2. Criptococose 

É uma infecção provocada por um fungo com cápsula, patogénico para o Homem, Cryptococcus 

neoformans, que pode ser mortal em indivíduos imunocomprometidos (Kwon-Chung & Bennett, 

1992; Zhou & Murphy, 2006; Vecchiarelli, 2000). Apesar de o termo criptococose poder ser aplicado 

a infecções provocadas por qualquer espécie pertencente ao género Cryptococcus, C. neoformans 

é a espécie que se tem revelado largamente mais patogénica para o Homem, sendo considerado 

actualmente, o principal agente patogénico oportunista deste género, com consequências mortais 

(Kwon-Chung & Bennett, 1992; Perfect & Casadevall, 2002). 

A infecção inicia-se com a entrada do fungo nos pulmões, por inalação, dispersando-se depois, por 

via hematogénea, para o cérebro e meninges após ter passado a barreira hemato-encefálica. C. 

neoformans está também frequentemente associado a desordens malignas do sistema linfático 

(Kwon- Chung & Bennett, 1992). 

C. neoformans var. neoformans pode ser frequentemente isolado de fezes de pombo (o animal não 

é infectado devido à sua elevada temperatura corporal – 41,5 a 43,3ºC), sendo no entanto o solo e 

Eucalyptus spp. os seus maiores reservatórios. A variedade gattii tem sido isolada a partir da 

espécie de eucalipto Eucalyptus camaldulensis (Kwon- Chung & Bennett, 1992). 

Quando cultivado em meio de Níger Seed (meio que contém extracto das sementes de pássaro 

Guizotia abyssinica), C. neoformans forma colónias castanhas, pelo que este meio é usado como 

meio selectivo para a identificação deste organismo. O aparecimento do pigmento castanho deve-se 

à produção de fenoloxidase pelo fungo, que oxida o ácido caféico existente no meio, transformando-

o assim num composto do tipo melanina (Kwon-Chung & Bennett, 1992). A presença de mais de 

0,1% de glucose no meio de cultura inibe a formação do pigmento castanho. 

 

 

Nas duas últimas décadas C. neoformans emergiu no seu significado clínico e como levedura 

modelo para o estudo das interacções fungo – hospedeiro, para uma grande parte de fungos 

patogénicos (Chayakulkeree & Perfect, 2006; Perfect, 2005; Perfect & Casadevall, 2002; Perfect et 

al, 1998). As duas variedades de C. neoformans: var. neoformans e var. gattii, são actualmente 

considerados os principais agentes patogénicos primários e secundários numa vasta quantidade de 

hospedeiros imunocomprometidos. 
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Com o aumento da população imunocomprometida, devido à infecção pelo vírus HIV, SIDA, 

transplante de órgãos, uso clínico de imunossupressores (ex.: quimioterapia, anticorpos 

monoclonais e corticosteróides), estes fungos tornaram-se uma complicação infecciosa bem 

estabelecida na medicina moderna, tendo o número de casos de doentes infectados aumentado 

drasticamente nos últimos 20 anos (Chayakulkeree & Perfect, 2006; Kwon – Chung et al, 2000).  

 

Apesar da incidência desta infecção ter diminuído entre os pacientes com SIDA dos países 

desenvolvidos, nos últimos anos, como consequência da introdução de novas terapêuticas 

antiretrovirais mais eficazes, continuam a ser a principal causa de mortalidade e morbilidade neste 

grupo de doentes (Callazos, 2003; Mehrabi & Bagheri, 2005). 

 

 

Na infecção por C neoformans, as consequências da infecção no hospedeiro dependem dos 

determinantes de virulência da estirpe infectante, da natureza da resposta do hospedeiro, ou de 

ambos os factores (Datta & Pirofsky, 2006). Os factores de virulência apontados para C. 

neoformans são a cápsula e a produção de melanina, que é sintetizada durante a infecção, 

protegendo o fungo contra os mecanismos de defesa do sistema imunitário humano (Casadevall et 

al, 2000; Vacchiarelli, 2000). 

 

 

 

5.2.1. Etiologia 

Existem duas variedades de C. neoformans: C. neoformans var. neoformans e C. neoformans var. 

gattii, sendo que cada uma destas variedades apresenta diferentes serótipos: A, D e AD no primeiro 

caso e B e C no segundo (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

As estirpes de C. neoformans exibem considerável variedade fenotípica, no que respeita à cápsula 

polissacarídea, composição de esteróis da parede celular e morfologia das células e das colónias, o 

que é sustentado pela grande variedade de apresentações que a doença exibe (Fries et al, 2002; 

Banerjee et al, 2001). As alterações fenotípicas podem ocorrer espontaneamente durante 

passagens in vitro ou in vivo durante uma infecção crónica, podendo estar associadas com  
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alterações de virulência. Segundo Fries et al, (2002) esta variabilidade pode resultar de switching 

fenotípico, que consiste numa alteração reversível do fenótipo da colónia, que ocorre mais 

frequentemente do que as mutações somáticas. Este mecanismo já foi descrito em muitas estirpes 

de C. neoformans, ocorre in vivo durante infecções crónicas e está associado a expressão 

diferencial de genes e alterações na virulência. O switch envolve alterações na cápsula 

polissacarídea e na parede celular, que afectam a capacidade da levedura resistir à fagocitose por 

parte das células do sistema imunitário do hospedeiro (Jain et al, 2006). 

 

 

 

5.2.2. Ecologia e Epidemiologia 

Os casos de criptococose aumentaram desde a implementação de terapias imunossupressoras. 

Desde 1980, com o grande aumento do número de casos de SIDA, o número de doentes infectados 

por C. neoformans também sofreu um elevado aumento, sendo considerada a quarta ameaça de 

vida para os indivíduos portadores do vírus da SIDA. 

C. neoformans apresenta distribuição mundial e não tem preferência por sexo ou idade (Kwon-

Chung & Bennett, 1992). 

 

 

 

5.2.3. Manifestações Clínicas 

A infecção do cérebro e das meninges (meningoencefalite) é a manifestação clínica mais frequente 

no caso de criptococose e também a maior causa de morte devida a este tipo de infecção (Kwon-

Chung & Bennett, 1992; Zhou & Murphy, 2006; Lin & Heitman, 2006). 

Pode também ocorrer pneumonia, nos casos em que a infecção ocorre apenas nos pulmões, lesões 

na pele (ocorrem mais frequentemente em doentes imunosuprimidos), lesões nos ossos e 

articulações e também lesões nos olhos. 
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Em pacientes onde a infecção está disseminada por todo o organismo, C. neoformans pode ser 

isolado na urina. Em raras situações, a infecção por C. neoformans pode provocar endocardite, 

hepatite, drenagem nos nódulos linfáticos, sinusite, lesões no esófago, estômago, intestino e 

aparelho reprodutor feminino (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

5.2.4. Diagnóstico laboratorial 

O diagnóstico de C. neoformans baseia-se no exame directo com Tinta–da–China, detecção de 

polissacarídeos capsulares em fluidos corporais, cultura do microrganismo ou histopatologia 

(Dromer, 2001). 

 

Exame directo 

As células de C. neoformans são redondas ou ovais, com cápsula constituída por polissacáridos. 

Esta pode ser facilmente observada em preparações microscópicas montadas em Tinta–da–China, 

uma vez que esta não penetra no seu interior. 

A preparação deve ser feita com uma gota do sedimento, obtido após a centrifugação da amostra 

de líquido cefalo-raquidiano (LCR) e observada com baixa intensidade luminosa (Kwon- Chung & 

Bennett, 1992). 

 

 

Teste Serológico 

Este teste pode ser efectuado tanto em LCR como em soro sanguíneo e permite detectar o 

antigénio dos polissacáridos da cápsula, através de aglutinação com partículas de látex 

sensibilizadas. Quanto maior for o título obtido, mais acentuada é a infecção do paciente, ou seja, 

mais antigénios (cápsula) existem na amostra, esse título pode ser quantificado. Este teste pode ser 

por isso muito útil no acompanhamento da evolução da infecção e resposta à terapêutica por parte 

do doente. 
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Cultura 

O sedimento obtido por centrifugação do LCR é inoculado em meio de Sabouraud e incubado a 30 – 

35ºC. O meio não deve ser adicionado de cicloheximida, pois a maioria dos isolados de C. 

neoformans são sensíveis a este produto (Kwon- Chung & Bennett, 1992). 

Para além do meio de Sabouraud, pode ser usado o meio de Niger Seed, onde as colónias de C. 

neoformans crescem com pigmento castanho. No entanto, existe uma pequena percentagem de 

organismos pertencentes a esta espécie que não possuem fenoloxidase e, por conseguinte, não 

produzem pigmento castanho. Para solucionar este problema. Zimmer e Roberts desenvolveram o 

teste da urease, onde se verifica a actividade ureásica de C. neoformans em apenas cerca de 15 

minutos, em contraste com as 3 horas que outras leveduras também urease – positivas necessitam 

(Kwon- Chung & Bennett, 1992). 

 

 

 

5.2.5. Micologia 

Cryptococcus neoformans var. neoformans 

Produz colónias de cor branca a creme, lisas e de secas a mucóides. A mucosidade da colónia está 

dependente da “quantidade” de cápsula produzida, quanto maior for a cápsula, mais mucóide é a 

colónia. 

As células são ovais ou ovóides, com 2,5 a 10µm de diâmetro. 

A temperatura óptima de crescimento ocorre entre 30 - 32ºC e a temperatura máxima de 

crescimento é de 39ºC (Martins, 2001). 

 

 

Cryptococcus neoformans var. gattii 

As colónias produzidas por esta espécie são também de cor branca a creme e bastante mucosas. 

Morfologicamente são indistinguíveis das da var. neoformans. 

As células são principalmente ovais, 3 a 5µm x 3 a 7µm quando a colónia cresce a 25ºC. No 

entanto, se a temperatura de incubação da cultura for de 37ºC, as células tornam-se mais 

alongadas.  
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Tal como acontece com a var. neoformans, a temperatura óptima de crescimento desta variedade é 

também de 30 - 32ºC (Martins, 2001). 

 

 

 

5.2.6. Apresentação do caso 

Numa criança de 4 anos, imunocompetente, do sexo masculino, foi feito o diagnóstico clínico de 

criptococose. Sabendo que esta infecção pode ser adquirida por contacto directo ou indirecto com 

pombos infectados com Cryptococcus neoformans, foi solicitado pelo Delegado de Saúde do Seixal 

ao laboratório de Micologia do Instituto de Higiene e Medicina Tropical o estudo do caso para avaliar 

se se tratava de um problema ambiental com eventuais consequências na saúde pública da região.  

 

 

 

5.2.7. Materiais e métodos 

Foi feita assim, a recolha de material do ambiente envolvente da residência da criança para exame 

micológico, incluindo o telhado e sótão do prédio onde a criança habitava por serem muito 

frequentados por pombos. 

Para tal, foram recolhidas fezes de pombo frescas e secas, palhas que se supôs serem de ninhos 

de pombos e foram deixadas algumas placas de Petri, com meio de Niger Seed agar, abertas 

durante 5, 10, 20 e 30 minutos (Figura 9), no sótão do prédio e na casa habitada pela criança: 

cozinha, sala e quarto da criança. 
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No laboratório, as fezes de pombo e a palha foram colocadas em água destilada esterilizada e 

agitadas vigorosamente durante 60 minutos. Após o período de agitação foram semeadas alíquotas 

da suspensão em placas de petri com Níger Seed agar, que foram incubadas, juntamente com as 

placas trazidas do local, à temperatura mais adequada para o crescimento C. neoformans.  

 

A recolha de fezes frescas e também secas, prende-se com o facto de nestas últimas, a 

probabilidade de encontrar C. neoformans é muito maior (podem ser encontradas 5 x 107 células), 

enquanto nas fezes frescas é raro encontrar células de C. neoformans, devido ao elevado pH, que 

impede o crescimento desta espécie (Kwon – Chung & Bennett, 1992). 

 

 

 

5.2.8. Resultados 

Não foi obtido qualquer isolado de C. neoformans em nenhuma das placas, nem nas culturas das 

fezes dos pombos, nas das palhas dos ninhos, nem nas placas de Petri que foram deixadas abertas 

durante certos períodos de tempo, tanto no sótão como na casa da criança (Figura 10). 

Em seguida apresentam-se algumas imagens das culturas obtidas no decorrer deste trabalho 

(Figura 11). 

 

Figura 9: Fotografia das placas de Niger Seed deixadas abertas no sótão do prédio. 
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Figura 10: Fotografias de algumas culturas obtidas no estudo ambiental para a detecção de C. neoformans em fezes de 
pombos secas e frescas e a partir de palhas de ninhos de pombo. 
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Figura 11: Fotografias de algumas culturas obtidas no estudo ambiental para a 
detecção de C. neoformans no ar do sótão frequentados por pombos e no ambiente de 
algumas dependências da casa habitada pela criança com criptococose. 
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Apesar de não se ter conseguido isolar C. neoformans em nenhuma das culturas efectuadas (Figura 

11), foram, no entanto isoladas em todas as culturas realizadas muitas outras espécies de fungos, 

habitualmente consideradas saprófitas que não causam infecções do sistema nervoso central, como 

por exemplo, Cladosporium sp, Aspergillus sp., Penicillium sp., Curvularia sp., Acremonium sp., 

Alternaria sp., Ulocladium sp., Beauveria sp., Mucor sp., entre outras. 

 

 

 

5.2.9. Discussão 

A infecção por C. neoformans atinge principalmente indivíduos imunodeprimidos (Gil et al, 2006; 

Waters & Nelson, 2005; Perfect, 2005; Thompson, 2005; Pappalardo & Melhem, 2003; Dromer, 

2001; Mehrabi & Bagheri, 2005), no entanto existem alguns casos descritos em que, tal como neste 

caso, indivíduos imunocompetentes foram infectados por C. neoformans (Tadano et al,2005; 

Othman et al, 2004; Thompson, 2005). 

 

Filiú et al. (2002) também isolaram estirpes desta espécie a partir de excrementos de pombos em 

cativeiro e de outras aves, e realçaram uma correlação significativa entre a existência de aves 

domésticas e a probabilidade de contaminação das residências por C. neoformans. Sabe-se que os 

propágulos de C. neoformans nos pombais podem ser facilmente dispersos no ar pelo movimento 

das aves e subsequentemente inalados pelas pessoas, constituindo assim, um importante foco de 

infecção, principalmente para indivíduos imunodeprimidos. Segundo Filiú et al. (2002), a 

contaminação do ambiente poderá ser consequência do movimento das aves e do levantamento 

constante de poeiras com o bater das asas associada à disponibilidade de sementes que podem 

servir de substrato para o desenvolvimento desta levedura.  

 

Apesar de existirem descrições de alguns casos de infecção directamente relacionados com fezes 

de pombos, parece que o papel destes animais tem sido sobrevalorizado na disseminação desta 

infecção, já que na maioria dos casos não ocorreu grande exposição a pombos ou fezes destes 

animais (Kwong – Chung & Bennett, 1992). 
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5.3. Entomophtoromicose 

As zigomicoses são micoses subcutâneas causadas por fungos das Ordens Mucorales e 

Entomophtorales (Tadano et al, 2005). Dentro desta Ordem, os fungos das Famílias 

Entomophtoraceae e Basidiobolaceae têm importância médica, sendo causadores de zigomicoses: 

basidiobolomicose e conidiobolomicose, duas doenças semelhantes, mas clínica e 

morfologicamente distintas. A primeira refere-se a infecções por Basidiobolus ranarum, enquanto o 

agente etiológico da segunda é Conidiobolus coronatus (Tadano et al, 2005; Kwon-Chung & 

Bennett, 1992). 

Em ambos os casos a manifestação clínica da infecção é muito uniforme. Nas basidobolomicoses, 

forma-se uma massa subcutânea, que provoca dor. A conidiobolomicose é uma infecção crónica 

granulomatosa da submucosa nasal, que se espalha para a pele facial contígua. 

Histopatologicamente as duas infecções são idênticas (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

 

As entomophtoromicoses classificam-se em: subcutâneas, mucocutâneas e viscerais. As formas 

mucocutâneas, também conhecidas como rinoentomophtoromicoses, envolvem a mucosa e os 

tecidos subcutâneos do nariz e são provocadas por Conidiobolus coronatus (Bittencourt et al, 2006).  

 

 

 

5.3.1. Etiologia 

Basidiobolomicoses: são provocadas por Basidiobolus ranarum, que se encontra frequentemente no 

tracto intestinal de sapos, rãs e lagartos, nos quais não produz lesões (Kwon-Chung & Bennett, 

1992). 

Basidiobolus ranarum cresce bem entre os 25 e os 37ºC, mas cresce mal a 15ºC. As colónias em 

meio de Sabouraud são amareladas ou cinzentas, finas, achatadas, glabras e cerosas, com muitas 

franjas radiais. A superfície da colónia está coberta com micélio aéreo muito fino e esporos. As hifas 

são compridas (8 a 20µm), com septos ocasionais, mas ficando mais septadas com a esporulação 

(Kwon-Chung & Bennett, 1992).  
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Conidiobolomicose: Na quase totalidade dos casos atinge a face e é provocada por Conidiobolus 

coronatus. Porém já foi identificado, em raros casos, Conidiobolus incongruus em micoses 

profundas (Kwon-Chung & Bennett, 1992).  

 

Conidiobolus coronatus é um fungo filamentoso, zigomiceta pertencente à Ordem Entomophtorales, 

constituído por hifas curtas e espessas, que crescem entre os 25 e os 37ºC, em vários meios de 

cultura usados em micologia (Pérez et al, 2004; Thomas et al, 2006; Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

As colónias surgem inicialmente cremosas, glabras e cerosas, tornando-se depois pulvurentas 

(devido à grande quantidade de esporos que são produzidos), quando o curto micélio aéreo é 

produzido. As colónias tornam-se cor de camurça com o passar do tempo. As hifas vegetativas são 

frequentemente septadas, sem evidência da existência de poros nos septos (Kwon-Chung & 

Bennett, 1992). Esta espécie foi isolada pela primeira vez em 1897, sendo o primeiro caso de 

infecção humana reportado por Bras et al em 1965 (citado em Thomas et al, 2006). 

 

 

Ambas as espécies são encontradas no solo e detritos vegetais em decomposição, sendo a 

infecção decorrente da implantação de esporos inalados, juntamente com partículas do solo, sobre 

a mucosa nasal (Tadano et al, 2005; Thomas et al, 2006). 

 

 

 

5.3.2.  Ecologia e Epidemiologia 

Os fungos da Ordem Entomophtorales, Classe Zygomicetes, são saprófitas da natureza e têm sido 

isolados tanto do solo e material vegetal em decomposição, como do tracto intestinal de répteis, 

anfíbios e insectos, principalmente espécies parasitas de culturas de cereais (Fargues & 

Remandiere, 1997). Estes fungos ocorrem principalmente em ambientes tropicais de floresta 

húmida da África tropical, Índia, Indonésia e na América Latina (Colômbia e Brasil). A aquisição da 

infecção faz-se por inalação dos esporos, por picada de insecto ou por inoculação traumática 

acidental, nomeadamente pelas unhas do próprio indivíduo. Sabe-se que in vitro o fungo é capaz de 

produzir várias enzimas tais como elastases, colagenases e lipases, as quais podem estar 

envolvidas na patogénese da infecção (Gugnani, 1992). 
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A basidiobolomicose é uma infecção que predomina na infância e adolescência, sendo apenas 

raramente observada em adultos e pode atingir qualquer sexo, mas atingindo preferencialmente os 

indivíduos do sexo masculino. Ocorre mais frequentemente em África e no Sul da Ásia, ocorrendo 

apenas raras vezes no resto do mundo (Kwon-Chung & Bennett, 1992).  

 

A conidiobolomicose está restrita à região entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, em regiões 

com florestas tropicais, como África, América Central e do Sul e Sudeste Asiático. Afecta 

principalmente indivíduos adultos do sexo masculino, entre os 40 e os 60 anos (Kwon-Chung & 

Bennett, 1992; Pérez et al, 2004; Thomas et al, 2006; Tadano et al, 2005). 

 

 

 

5.3.3. Manifestações Clínicas 

 Basidiobolomicose:  

A manifestação típica desta infecção é o aparecimento de uma massa dura subcutânea, com limites 

definidos, que provoca dor. Atinge geralmente as nádegas ou coxas mas, na maioria dos casos, a 

lesão inicia-se no braço ou na parte inferior das pernas, a partir de onde se dispersa para os tecidos 

subcutâneos contíguos. Não ocorre envolvimento dos ossos e a pele mantém o aspecto normal 

(Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

Conidiobolomicose: 

A conidiobolomicose (ou rhinoentomophtoromicose) é uma infecção fúngica rara, subcutânea, 

crónica e localizada, atingindo principalmente a região rinofacial (Thammayya et al, 2000; Thomas 

et al, 2006; Hoogendijk et al, 2006). A infecção inicia-se na submucosa nasal, estendendo-se lenta e 

bilateralmente para a pele do nariz, bochechas, lábio superior, seios perinasais e faringe. As lesões 

observadas na pele estão firmemente agarradas ao tecido subjacente, embora o osso não seja 

infectado. A pele mantém-se intacta, mas fica brilhante e avermelhada. Caracteriza-se clinicamente 

por dor e inchaço na região afectada. e provoca grande desfiguração facial (Thammayya et al, 2000; 

Thomas et al, 2006; Kwon-Chung & Bennett, 1992; Tadano et al, 2005). 
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5.3.4. Patologia 

 As partes afectadas por estas infecções estão confinadas aos tecidos subcutâneos, estendendo-se 

apenas raramente aos músculos e não atingindo a epiderme nem o osso (Kwon-Chung & Bennett, 

1992).  

A principal característica deste tipo de micoses é a presença de hifas grandes cenocíticas ou com 

septos muito espaçados, rodeadas de material eosinófilo hialino misturado com granulomas 

subcutâneos. As hifas nos tecidos são geralmente pequenas, medindo 3,5 a 10µm de diâmetro e 

pouco ramificadas (Kwon-Chung & Bennett, 1992; Tadano et al, 2005). 

 

 

 

5.3.5. Apresentação do caso 

 Um indivíduo do sexo masculino, com 29 anos de idade, natural e residente em Bissau (República 

de Guiné-Bissau), carpinteiro de 

construção civil e empregado de 

mercearia, sem antecedentes 

patológicos conhecidos e sem 

hábitos medicamentosos, foi 

internado no Serviço de 

Infecciologia e Medicina Tropical 

do Hospital Egas Moniz, em 

Lisboa, apresentando edema 

facial, que atingia a pirâmide nasal, pálpebras inferiores, lábio superior, lábio inferior e pálpebras 

superiores (Figura 12A). Apresentava igualmente uma fístula no palato (Figura 12B). 

O indivíduo já tinha sido submetido a várias terapêuticas e tinham já sido efectuadas diversas 

biopsias, todas com resultados culturais negativos. Foi realizada nova biopsia, dirigida às fossas 

nasais e lábio superior, que foi enviada para o laboratório de Micologia do Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical, para a detecção de fungos e identificação do agente infeccioso. 
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Figura 12: Doente com conidiobolomicose. 
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5.3.6. Diagnóstico laboratorial 

O diagnóstico desta infecção é sobretudo clínico e micológico, uma vez que o quadro 

sintomatológico é sugestivo. A histologia pode ser importante, mas o diagnóstico micológico é 

decisivo para o estabelecimento da etiologia da infecção (Ribes et al., 2000), visto que somente a 

partir da cultura se poderá identificar o fungo. 

O diagnóstico micológico da conidiobolomicose faz-se preferencialmente a partir da cultura de 

fragmentos de tecido obtidos por biopsia das lesões, embora se possa utilizar também descamação 

da mucosa nasal, muco ou exsudado nasal. 

 

 Exame directo 

É feito montando um pequeno fragmento do material colhido por biópsia em KOH a 20% (Kwon-

Chung & Bennett, 1992). Ao microscópio, surgem hifas muito largas (5 a 25 µm) com inclusões 

granulares, de diâmetro irregular, ramificações irregulares e ocasionalmente septadas (Figura 13). 

Comparativamente com outras espécies de Zygomicetes, as hifas dos Entomophthorales 

apresentam maior quantidade de septos (Humber, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Observação em exame directo com KOH 20% de hifas largas no tecido obtido por 
biopsia do doente com conidiobolomicose. 
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Cultura 

A cultura do material biológico deve ser feita em meio de Sabouraud adicionado de antibiótico 

antibacteriano (cloranfenicol e gentamicina), mas sem cicloeheximida e incubada a 25-30ºC. Nas 

primoculturas, embora possível, é mais difícil o isolamento deste fungo em incubações a 37ºC. 

 

A identificação do fungo é feita a partir das características macro e microscópicas das colónias. 

Conidiobolus coronatus desenvolve-se rapidamente nos meios de cultura convencionais em 

Micologia ao fim de 2 a 5 dias. Em Sabouraud as colónias são achatadas, esbranquiçadas, com 

pregas radiadas e de reverso branco. Inicialmente são glabras e de brilho ceroso, mas 

posteriormente cobrem-se com micélio aéreo muito curto e projectam nas paredes dos tubos e das 

placas de Petri um abundante número de conídios, conferindo ao vidro um aspecto baço (Kwon-

Chung & Bennett, 1992; Larone, 1996). 

 

Microscopicamente, as hifas são septadas, muito largas (20-40 µm), com diâmetro irregular, 

ocasionalmente septadas e observa-se a produção de um grande número de conídios unicelulares 

multinucleados a partir dos longos conidióforos simples (aproximadamente 12 x 70 µm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os conídios são esféricos, de grande diâmetro (20-40 µm) e ligam-se ao conidióforo por meio de 

uma protuberância ou papila volumosa característica (Figura 14). Estes conídios destacam-se das 

hifas que lhes dão origem e são projectados pela pressão exercida pelo líquido que se acumula 

junto à membrana basal da papila, provocando o desenvaginamento desta. Rapidamente podem  

 
Figura 14: Aspecto microscópico da cultura de C. coronatus: hifas largas de diâmetro irregular e 
conídio com papila (à esquerda) e conídio com vilosidades (à direita). 
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germinar novas hifas e dar origem a novas hifas ou novos conídios, até que os nutrientes se 

esgotem. Nas culturas velhas formam-se pequenas vilosidades na superfície da parede dos 

conídios (Figura14), as quais permitem a diferenciação de C. coronatus e C. incongruus (Kwon-

Chung & Bennett, 1992). 

 

 

5.3.7. Discussão 

A entomoftoromicose é uma micose pouco relatada no mundo, sendo descrita principalmente nas 

regiões de florestas tropicais da África e na Amazónia (Tadano et al, 2005). 

A maior parte dos casos, tal como aconteceu no caso descrito, é diagnosticada nos estágios 

avançados da doença, devido ao acto de não se suspeitar desta infecção nos primeiros tempos.  

 

O atraso no diagnóstico, e consequente uma disseminação da extensão da lesão, tornam o 

tratamento deste tipo de micoses muito mais difícil (Tadano et al, 2005). 

 

Após a identificação do microrganismo envolvido na infecção deste caso, apesar do diagnóstico ter 

sido tardio, o doente deu início ao tratamento terapêutico. A lesão já eram muito extensa, mas 

mesmo assim logo nos primeiros dias de tratamento foi observada uma nítida regressão da 

infecção, principalmente na mucosa labial e palato, com inclusivamente fecho da fístula do palato 

(Figura 13B). No entanto, e apesar de o paciente ter reagido bem à terapêutica usada e ter 

começado a perder os sintomas da doença, será necessário ser seguido e manter a terapêutica por 

bastante tempo a fim de afastar a possibilidade de recidiva, a qual é frequentemente descrita neste 

tipo de micoses (Kwon – Chung & Bennett, 1992). 
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5.4. Feohifomicose 

As feohifomicoses são um grupo heterogéneo de micoses raras subcutâneas e sistémicas, 

provocadas por fungos dematiáceos (Gianni et al, 1997). Os fungos dematiáceos são um grupo 

heterogéneo de fungos filamentosos, que produzem, em cultura, um pigmento semelhante à 

melanina, nas paredes celulares das suas hifas e/ou esporos. Estes fungos produzem uma grande 

variedade de doenças nos seres humanos, incluindo micetoma (grãos pretos), cromoblastomicose, 

feohifomicose, tinea negra, piedra preta, queratite e onicomicoses (Kwon-Chung & Bennett, 1992; 

Brandt & Warnock, 2003).  

As feohifomicoses podem ser classificadas em quatro formas: superficiais, cutâneas/córneas, 

subcutâneas e sistémicas; e a maioria destas infecções é provocada por espécies dos géneros 

Exophiala e Alternaria (Garcia-Diaz & Baumgarten, 2002; Gianni et al, 1997). 

 

Este tipo de infecção ocorre principalmente em doentes imunocomprometidos, sendo uma 

importante causa de morbilidade e mortalidade. Em indivíduos imunocompetentes pode ocorrer 

como infecção sistémica, atacando principalmente o cérebro (Garcia-Diaz & Baumgarten, 2002; 

Brandt & Warnock, 2003). 

 

5.4.1. Etiologia 

Existem numerosos agentes deste tipo de micose, sendo que a maioria pertence ao grupo dos 

fungos hifomicetas dematiáceos. Um factor comum nestes fungos é a produção de melanina nas 

paredes celulares, em cultura e, em muitos casos, também nos tecidos do hospedeiro. 

A lista dos agentes de feohifomicose continua a aumentar com o passar do tempo, com o aumento 

das infecções oportunistas principalmente entre os indivíduos imunocomprometidos (Kwon-Chung & 

Bennett, 1992).  

Os fungos responsáveis por este tipo de micose encontram-se dispersos no ambiente, podendo ser 

encontrados no solo, madeira e detritos vegetais em decomposição (Brandt & Warnock, 2003). 

Os fungos responsáveis por este tipo de infecção nos seres humanos pertencem a vários géneros, 

a maioria dos quais incluídos na Classe Hyphomyceta, do Filo Deuteromicota (Fungos Imperfeitos): 

Arnium e Chaetomium, da Classe Ascomiceta; Alternaria, Anthopsis, Aureobasidium, Bipolaris, 

Cladosporium, Dactylaria, Exophiala, Exserohilum, Fonseca, Hormonem, Lecythophora,  
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Mycocentrospora, Nigrospora, Oidiodendron, Phialemonium, Phialophora, Ramichloridium, 

Sarcinomyces, Scytalidium, Taeniolella, Tetraploa e Ulocladium, da Classe Hyphomyceta e 

Coniothyrium, Hendersonula e Phoma, da Classe Coelomyceta (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

Na Tabela 5 estão listadas as espécies causadoras de Feohifomicoses. 
 

Tabela 5: Agentes de Feohifomicose (adaptado de Kwon -Chung & Bennett, 1992). 
 

Classe Género Espécie 

Ascomycetas Arnium A. leporinum 

 Chaetomium C. funicolum 

  C. cochliodes 

  C. globosum 

Hyphomycetas Alternaria A. alternata 

  A. chartarum 

  A. chlamydospora 

  A. dianthicola 

  A. infectoria 

  A. stemphyloides 

  A. tenuíssima 

 Anthopsis A. deltoidea 

 Aureobasidium A. pullulans 

 Bipolaris B. hawaiiensis 

  B. australiensis 

  B. spicifera 

 Cladosporium C. bantianum 

  C. cladosporoides 

  C. devriensii 

  C. elatum 

  C. trichoides 

  C. geniculata 

  C. lunata 

  C. pallescens 

  C. senegalensis 

 Dactylaria D. gallopava 

 Exophiala E. dermatitidis 

  E. jeanselmei 

  E. moniliae 

  E. prisciphila 

Classe Género Espécie 

  E. spinifera 

 Exserohilum E. longirostraum 

  E. mcginnisii 

  E. rostratum 

 Fonseca F. pedrosoi 

 Hormonema H. dematioides 

 Lecythophora L. mutabilis 

  L. hoffmannii 

 Mycocentrospora M. acerina 

 Nigrospora N. spaerica 

 Oidiodendron O. cerealis 

 Phialemonium P. obovatum 

 Phialophora P. bubakii 

  P. parasitica 

  P. repens 

  P. richardsiae 

  P. verrucosa 

 Ramichloridium R. schulzeri 

 Sarcinomyces S. phaeomuriformis 

 Scytalidium S. lignicola 

 Taeniolella T. stilbospora 

 Tetraploa T. aristata 

 Ulocladium U. chartarum 

Coelomycetas Coniothyrium C. fuckelii 

 Hendersonula H. toruloidea 

 Phoma P. eupyrena 

  P. hibernica 

  Phoma sp. 

  P. minutella 
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5.4.2.  Ecologia e Epidemiologia 

As feohifomicoses subcutâneas ocorrem a nível mundial, mas são mais frequentes nas regiões 

tropicais, subtropicais e temperadas, principalmente em indivíduos adultos, não havendo 

predisposição no que se refere ao sexo ou à raça do indivíduo. No entanto, os indivíduos 

imunocomprometidos são mais vulneráveis à infecção. Esta resulta sempre de uma implantação 

traumática do fungo com envolvimento posterior dos tecidos cutâneo, subcutâneo e ósseo, regra 

geral adjacente à zona do inoculo (Kwon-Chung & Bennett, 1996; Brandt & Warnock, 2003). 

O principal agente etiológico deste tipo de micose é Exophiala jeanselmei (Kwon-Chung & Bennett, 

1996). 

 

As feohifomicoses cerebrais também apresentam distribuição mundial, tendo já sido descritos casos 

na Europa, Ásia, África, América do Norte e América do Sul. A infecção pode ocorrer em qualquer 

idade, com predominância entre os 20 e os 40 anos, com preferência pelos indivíduos do sexo 

masculino, mas sem distinção entre raças. 

 

Cerca de 60 espécies de fungos dematiáceos responsáveis por infecção nos seres humanos 

encontram-se no meio ambiente, estando associados a plantas, tanto como saprófitas, como como 

agentes patogénicos. 

 

 

 

5.4.3.  Tipos de Feohifomicoses 

Feohifomicoses do Sistema Nervoso Central 

A demonstração da presença de hifas de cor castanha dourada, no interior de um abcesso cerebral 

indica, geralmente, infecção por um fungo dematiáceo. Predominam abcessos encapsulados ou mal 

limitados, únicos ou múltiplos, localizados no córtex cerebral e com menos frequência no cerebelo e 

na medula espinal. Também se podem encontrar lesões difusas nas meninges. Nestes casos não 

se sabe ao certo qual o ponto de entrada deste fungo no organismo humano, mas já foram descritos 

casos em que foi inalado e outros em que foi introduzido por traumatismo cutâneo. 

Contrariamente ao que ocorre nas infecções por Cryptococcus neoformans, não foi detectada a 

presença de fungos dematiáceos em culturas de LCR. 
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Feohifomicoses dos seios perinasais 

É uma infecção que ocorre lentamente, que se pode manter restrita aos seios nasais, ou que se 

pode disseminar para os tecidos contíguos. A infecção pode-se disseminar durante meses ou até 

mesmo anos, antes que o paciente consulte um médico, pelo que quando isso acontece, já existe 

uma grande massa fúngica espalhada pelos seios perinasais. 

Os agentes etiológicos deste tipo de infecção são variados e têm sido isolados fungos, pertencendo 

aos géneros Bipolaris, Exserohilum, Curvularia, Alternaria e Cladosporium. 

 

 

Feohifomicoses subcutâneas 

Os principais agentes etiológicos deste tipo de infecção são espécies pertencentes aos géneros 

Phialophora, Exophiala e Alternaria (no nosso país são as mais comuns). 

A infecção manifesta-se pela formação de um abcesso no local do possível traumatismo, numa área 

descoberta do corpo. Tal como no caso anterior, as lesões permanecem meses ou anos antes de 

serem observadas por um médico. Os abcessos são em geral solitários e com tendência a rodear-

se de uma cápsula fibrótica. A epiderme fica conservada assim como o músculo e o osso. A 

infecção é mais frequente em homens agricultores que não têm patologias subadjacentes 

conhecidas. No entanto, em alguns casos, é possível comprovar alguns estados de 

imunossupressão como no caso, por exemplo, de doentes transplantados. 

 

 

 

5.4.4. Apresentação do caso 

Um indivíduo de 51 anos, do sexo masculino, imunocompetente e sem doença subjacente, que 

trabalhava com plantas (floricultor), apresentava nódulos subcutâneos, dos quais foi retirado 

material para exame micológico por meio de biopsia cutânea das lesões. 
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5.4.5.  Diagnóstico laboratorial 

As feohifomicoses podem ser diagnosticadas pela observação de hifas castanho douradas, com ou 

sem células em gemulação, no material recolhido para exame (pus, material de biopsia, escamas de 

pele). Contudo, nalguns casos o pigmento presente nas paredes das hifas é demasiado ténue para 

ser observado. 

 

O material biológico recolhido para exame micológico no caso de feohifomicoses cerebrais é 

inoculado nos meios de cultura apropriados e incubado, durante 10 a 20 dias, a 30 e a 37ºC, para 

permitir o crescimento de C. bantianum (30ºC) e C. trichoides (37ºC). 

Nas infecções subcutâneas o material só necessita de ser incubado a 30ºC, uma vez que esta é a 

temperatura óptima para o crescimento dos agentes etiológicos. 

 

 

Exame directo 

É feito montando um pequeno pedaço do material colhido por biopsia (Figura 15 A) em KOH a 20% 

depois de ter sido reduzido a fragmentos muito pequenos (cerca de 1mm de diâmetro) (Kwon-

Chung & Bennett, 1992). Ao microscópio, surgem hifas escuras e septadas (Figura 15B) 

patognomónicas de feohifomicose.  
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Figura 15: Processamento da amostra (biopsia) para exame micológico (A); exame directo do tecido observado em 
microscopia de contraste de fase (600x) (B). 
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Cultura 

A cultura do material biológico deve ser feita em meio de Sabouraud adicionado de antibiótico 

antibacteriano (cloranfenicol e gentamicina), mas sem cicloeheximida e, como o material é uma 

biopsia cutânea proveniente de uma lesão superficial, as culturas são incubadas a 25-30ºC.  

 

Após cultura do material da biopsia numa bateria 

de meios de cultura apropriada e de um período de 

incubação de uma semana, observou-se o 

crescimento de colónias acinzentadas de aspecto 

lanoso, que mais tarde escureceram e 

desenvolveram micélio negro na sua periferia 

(Figura 16).  

 

Microscopicamente, nada mais se observava, no 

entanto, senão hifas estéreis em todas as culturas. 

Não se tinha desenvolvido qualquer característica 

morfológica que permitisse identificar a espécie do 

fungo em causa. Nestes casos é então indicado 

proceder-se à subcultura do fungo em diferentes 

meios de cultura, mais ricos e mais pobres em nutrientes, a fim de se estimular a produção de 

esporos ou de outras estruturas típicas por parte do fungo, que o permitam identificar.  

 

A sucessiva passagem para diferentes meios de cultura estimulou a produção de esporos ou 

conídios que permitiram então a identificação do agente 

etiológico. O exame microscópico destas culturas revelou a 

presença de conidióforos septados, de comprimento variável, 

simples ou ramificados, surgindo por vezes em zig-zag; 

conídios grandes (7-10 x 23-34µm), periformes e escuros, com 

septos transversais e longitudinais e com a extremidade mais 

próxima do conidióforo arredondada (Figura 17)  

 
Figura 16: Culturas de Alternaria alternata 
isolada de um caso de feohifomicose 

 

Figura 17: Conídios característicos de 
Alternaria alternata 



 
 

Capítulo 5 – Casos particulares de Diagnóstico Micológico 

 
182 

 

podendo surgir em cadeias (Larone, 1987; Kwon-Chung & Bennett, 1992). O exame microscópico 

permitiu identificar a espécie responsável pela infecção como sendo Alternaria alternata.  

 

Como com todos os fungos filamentosos, a identificação é feita a partir da observação das 

características macroscópicas e microscópicas das colónias. Nas subculturas dos meios de cultura 

convencionais em Micologia, Alternaria alternata desenvolve-se rapidamente ao fim de 5 dias. Em 

Sabouraud a superfície das colónias é inicialmente branca acinzentada e fina, tornando-se depois 

preta esverdeada, cinzenta ou castanha acinzentada, com um bordo claro. Pode ficar coberta com 

micélio aéreo curto e cinzento. O reverso é preto (Kwon-Chung & Bennett, 1992; Larone, 1996). 

 

 

 

5.4.6.  Discussão 

As feohifomicoses são infecções raras provocadas por fungos dematiáceos, que apresentam 

ocorrência a nível mundial, com prevalência nas regiões tropicais, subtropicais e temperadas, 

principalmente em indivíduos adultos, não havendo predisposição no que se refere ao sexo ou à 

raça do indivíduo. Os indivíduos imunocomprometidos, tal como acontece com outros tipos de 

micoses, são mais vulneráveis a este tipo de infecção. Esta resulta de implantação traumática do 

fungo (Kwon-Chung & Bennett, 1992; Brandt & Warnock, 2003; Gianni et al, 1997). 

 

Ajello et al. (1974) introduziu o termo feohifomicose designando um grupo heterogéneo de 

importantes infecções fúngicas causada por fungos filamentosos, pigmentados (dematiáceos) que 

possuem melanina na parede das hifas e/ou esporos. A nível dos tecidos ocorrem sob a forma de 

células leveduriformes, pseudohifas ou hifas que podem ser curtas ou alongadas, regulares ou de 

extremidades dilatadas. 

 

Estes fungos são habitualmente saprófitas do meio ambiente e fitopatogénicos. Muitos dos agentes 

identificados são habituais contaminantes de culturas, tais como os fungos pertencentes aos 

géneros Alternaria, Bipolaris, Cladosporium e Curvularia. O seu poder patogénico deve ser 

confirmado pelo isolamento repetido do mesmo agente em todas as sementeiras de uma bateria 

variada de culturas diferentes, preferencialmente a partir de produtos estéreis e pela sua  
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identificação nos tecidos, quer no exame micológico directo quer na histopatologia (Weitzman, 1986; 

Kim et al, 2003). A identificação da espécie do fungo só é possível fazer-se a partir da observação 

das características que se desenvolvem através da cultura do mesmo. 

 

Embora possam afectar indivíduos aparentemente saudáveis. (Hirsh & Eschiff, 1996) o maior 

número de casos regista-se em imunodeprimidos, com um ou mais factores predisponentes à 

infecção. Nos últimos anos um número crescente de fungos filamentosos, incluindo os dematiáceos 

têm sido identificados como agentes etiológicos de infecção em transplantados em que são 

afectadas, mais frequentemente, as áreas expostas do tegumento cutâneo. 

 

Em Portugal foram descritos um caso de feohifomicose por Cladosporium cladosporioides, num 

doente aparentemente imunocompetente, cuja lesão era inicialmente um nódulo subcutâneo, 

caracteristicamente um quisto feohifomicótico e que após uma excisão cirúrgica incompleta originou 

placas eritematosas com eliminação de material purulento ao longo da cicatriz e 4 casos de 

Alternariose. Nestes casos as lesões cutâneas tinham um componente dérmico ou epidérmico, não 

sendo exclusivamente subcutâneas (Vieira et al., 1998).  



 
 

Capítulo 5 – Casos particulares de Diagnóstico Micológico 

 
184 

 

5.5. Micetoma 

O micetoma é uma doença debilitante, caracterizada por uma infecção lenta, progressiva, localizada 

e granulomatosa que surge no local onde foi implantado um fungo (eumicetoma) ou bactéria 

(actinomicetoma), após um pequeno traumatismo, no tecido subcutâneo. Em geral estes 

microrganismos encontram-se largamente distribuídos pela natureza como saprófitas de material 

vegetal e do solo. Os organismos crescem no tecido infectado formando pequenos grânulos. A 

infecção dissemina-se lentamente para os tecidos contíguos, incluindo o tecido ósseo. Neste tipo de 

infecção é drenado pus e pequenos grânulos através de fístulas que se abrem na superfície da pele, 

em um ou mais locais. A pele suprajacente é lisa e brilhante, aderente ás estruturas profundas. Os 

locais onde mais frequentemente ocorre a infecção são os pés ou outras zonas do corpo que 

habitualmente andam descobertas (Cappor et al, 2007; Desnos-Ollivier et al, 2006; Kwon- Chung & 

Bennett, 1992). 

 

 

5.5.1.  Etiologia 

Os micetomas podem ser provocados por vários actinomicetas (actinomicetomas) (Actinomadura 

madurae, A. pelletieri, Streptomyces somaliensis, Nocardia asteroides, N. brasiliensis, N. 

otitidiscavarium e Nocardioopsis dassonvillei) e também por alguns eumicetes, que causam 

eumicetomas (Madurella mycetomatis, M. grisea, Pseudallescheria boydii, Acremonium kiliensis, A. 

falciforme, A. recifei, Leptospheria tompkinsii, L. senegalensis, Exophiala jeanselmei, Neotestudina 

rosatii, Pyrenochaeta romeroi, Curvularia lunata, Aspergillus nidulans, A. flavus, Fusarium 

moniliforme, F. solani var. coeruleum, F. solani var. minus, Phialophora cyanesces, Corynespora 

cassicola, Cylindrocarpon destructans, Pseudochaetosphaeronema larense, Plenodomus avaramii e 

Polycytella hominis) (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

É importante distinguir entre eumicetoma e actinomicetoma, uma vez que o tratamento da doença é 

oposto, visto os primeiros serem fungos e os segundos bactérias, pelo que este é o primeiro passo 

num caso de suspeita de micetoma (Desnos-Ollivier et al, 2006; Cappor et al, 2007). A distinção 

entre a infecção provocada por estes dois tipos de agentes é feita com base na observação da cor e 

morfologia dos grãos e na cultura que se obtém a partir de amostras colhidas dos locais infectados, 
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porque os sintomas clínicos são perfeitamente idênticos nos dois casos, tornando-os indistinguíveis 

sem o apoio laboratorial (Tabela 6) (Desnos-Ollivier et al, 2006; Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

Tabela 6: Agentes de Eumicetoma (adaptado de Kwon-Chung & Bennett, 1992). 
 

Fungo (espécie) 
Cor e Morfologia (textura, forma e tamanho) dos 

Grãos 
Principal área geográfica 

Acremonium falciforme Branco amarelado, macio, variável, <1,5 mm 

Índia, U.S.A., África, 

Roménia,  

Venezuela, Brasil, Tailândia 

Acremonium kiliense Branco amarelado, macio, variável, <1,5 mm Índia, U.S.A 

Acremonium recifei Branco amarelado, <1,5 mm França, Brasil 

Aspergillus nidulans Branco, macio, oval, <0,6 mm Sudão 

Corynespora cassicola Preto, redondo, oval ou alongado, <1,0 mm Etiópia 

Curvularia geniculata Preto, oval, tamanho irregular U.S.A. 

Curvularia lunata Preto, oval, <1,0 mm Senegal 

Culindrocarpon destructans Branco, oval, 0,5 mm Índia ocidental 

Exophiala jeanselmei Preto, macio, irregular, <1,0 mm U.S.A., Europa 

Fusarium moniliforme Branco, macio, <1,0 mm Itália 

Fusarium solani var. 

coeruleum 
Preto (?), oval, <1,5 mm Tailândia 

Fusarium solani var. minus Branco Senegal 

Leptosphaeria senegalensis Preto, macio, irregular, ≈1,0 mm Senegal 

Leptospheria tompkinsii Preto, macio, irregular, ≈1,0 mm Senegal 

Madurella grisea Preto, macio a consistente, oval, <1,0 mm 

Venezuela, Argentina, 

Paraguai, 

Chile, Brasil, Índia ocidental, 

Zaire 

Madurella mycetomatis Preto, consistente, oval, 0,5-1,5 mm 

Sudão, Senegal, Somália, 

Venezuela, Argentina, 

Roménia, Índia 

Neotestudina rosatii Branco, macio, variável, <0,5-1,5 mm Somália 

Polycytella hominis Branco, macio, 0,5-1,0 mm Inglaterra 

Pseudollascheria boydii Branco amarelado, macio, oval, 1,0-2,0 mm 

U.S.A., Argentina, México, 

Venezuela, 

 Índia, Uruguai, Roménia 

Pseudochaetosphaeronema 

larense 
? ? 

Pyrenochaeta romeroi Preto, consistente, oval ou vermiforme, 0,5-1,5 mm 
Venezuela, Senegal, 

Somália 
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Os fungos responsáveis por micetomas (eumicetomas) pertencem tanto aos Ascomicetas como aos 

Deuteromicetas, sendo a identificação destes agentes efectuada principalmente com base nas 

características das suas estruturas de frutificação (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

 

 

5.5.2. Ecologia e Epidemiologia 

 Os micetomas são comuns em regiões tropicais e subtropicais, mas podem também ocorrer em 

regiões temperadas (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

A doença não se transmite entre seres humanos, nem pode ser passada dos animais ao Homem. 

 

 

 

5.5.3.  Patologia 

Os fungos que provocam micetoma são encontrados nos exsudados, nos tecidos e nos grãos. Estes 

são massas compactas do microrganismo unidas num cimento eosinófilo. Os grãos localizam-se 

tanto dentro do abcesso como nos canais que ligam os abcessos e com o tempo acabam por ser 

expulsos através das fístulas. A rodear os grãos existe uma camada de neutrófilos que é mais 

espessa no início da infecção (Kwon-Chung & Bennett, 1992). 

 

 

 

5.5.4. Diagnóstico laboratorial 

 Exame directo 

O exame microscópico de pus, exsudado ou material de biopsia revela a presença de grãos, que 

constituem o indicador primário do diagnóstico. A observação do tamanho, forma, cor e consistência 

destes grãos (aliado ao conhecimento dos micetomas mais frequentes na região geográfica), 

permitem a identificação da espécie responsável pela infecção. Contudo, o organismo tem de ser 

isolado para ser identificado (Kwon – Chung & Bennett, 1992). 

Para exame directo os grãos podem ser montados em KOH a 10% e a observação do tamanho das 

hifas, dos septos, das características morfológicas e da pigmentação na parede das hifas, permitem  
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distinguir entre micetomas provocados por eumicetas e por actinomicetas. No primeiro caso, os 

grãos são constituídos por hifas largas (2 a 6µm de diâmetro) e células globosas, enquanto no 

segundo caso as hifas que constituem os grânulos são finas (0,5 a 1µm de diâmetro) e as células 

são bacilos (Kwon- Chung & Bennettt, 1992). 

 

 

Cultura 

Os grãos que evidenciem, em exame directo, pertencer a eumicetas, devem ser inoculados em 

meio de Sabouraud adicionado com cloranfenicol (50µg/ml), mas sem cicloheximida. A incubação 

deve ser feita entre 25 e 37ºC, durante 6 a 8 semanas. Caso os grãos pertençam a agentes 

actinomicetas, o meio de cultura não deve conter nenhum antibiótico (Kwon- Chung & Bennett, 

1992).  

No entanto, sempre que possível, deve-se cultivar tecido obtido por biopsia pois os grãos muitas 

vezes já são "estéreis" e não permitem o crescimento do fungo em cultura. Devem ser igualmente 

cultivados os exsudados purulentos drenados pelas fístulas e, nestes casos, há que fazer um 

número elevado de culturas diferentes para aumentar a probabilidade de isolamento destes fungos 

que podem ter um crescimento fastidioso e difícil.   

 

 

 

5.5.5. Apresentação do caso 

Um indivíduo do sexo masculino, com cerca de 50 

anos, que tinha estado anteriormente no Brasil, 

apresentava com uma lesão polifistulizada na nádega 

que drenava pus (Figura 18) muito sugestiva de uma 

lesão de micetoma. 

Esse pus foi recolhido para exame micológico (exame 

directo e cultural) e a gaze que cobria a fístula foi 

observada cuidadosamente à lupa, para pesquisa de 

grãos de micetoma. 

 

 
Figura 18: Lesão polifistulizada sugerindo tratar-se 
de um caso de micetoma 
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O resultado de ambos os componentes foi negativo, não tendo sido encontrados grãos na gaze, 

nem observado nenhum isolamento de microrganismo nas culturas do pus drenado pelas fístulas. 

 

Dado que a eliminação de grãos de micetoma é descontínua e aleatória, estes casos devem ser 

acompanhados de perto ao longo de algumas semanas até se conseguir isolar o agente etiológico, 

ou descartar esse diagnóstico. Contudo com este doente não foi possível acompanhar o caso, nem 

realizar uma biopsia cutânea da lesão para uma pesquisa mais exaustiva, porque ele ia viajar no dia 

seguinte para a África do Sul por um período superior a um ano. Apesar da tentativa de obter o 

agente somente a partir do pus, este revelou-se insuficiente para o diagnóstico. 

Assim e, lamentavelmente, este foi um caso que ficou em aberto, sem diagnóstico e 

consequentemente, sem terapêutica adequada. 

 

 

 

5.5.6. Discussão 

 O micetoma é uma infecção de evolução lenta que surge no local onde entrou um fungo ou 

bactéria, após um pequeno traumatismo, no tecido subcutâneo. Os organismos crescem no tecido 

infectado formando pequenos grânulos. Este tipo de infecção é comum em regiões tropicais e 

subtropicais, mas podem também ser encontrados em regiões temperadas (Kwon-Chung & Bennett, 

1992). 

Neste caso a lesão apresentava um aspecto muito sugestivo de micetoma e envolvimento do tecido 

subcutâneo com tumefacção e produção de pequenas e múltiplas fístulas. 

 

As fístulas drenavam material seropurulento mas como não se observou a tríada: tumefacção, 

fístulas drenantes e emissão de grãos, nem se conseguiu isolar fungo em cultura, não foi possível 

confirmar se se tratava na realidade de um micetoma (eumicetoma ou actinomicetoma). E sem a 

observação da morfologia dos grãos e o isolamento do agente em cultura nunca será possível fazer 

a confirmação da doença nem a distinção entre dois tipos de micetoma. 

 

Em Portugal foram descritos raros casos autóctones e vários casos de importação. (Rodrigo et al., 

2000). Tem afectado mais frequentemente indivíduos do sexo masculino, o que tem sido atribuído a  
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uma maior facilidade de exposição ao agente. Contudo em algumas áreas endémicas, as mulheres 

estão mais ligadas a actividades exteriores que os homens não sendo por isso mais infectadas, 

pensando-se assim tratar-se de uma predisposição genética. Tem sido clássico relacionar-se estas 

actividades, com uma maior facilidade de exposição à inoculação traumática dos microorganismos. 

Esta teoria tem sido recentemente posta em causa, dado que nem sempre os doentes referem 

traumatismos, o número de casos em relação às pessoas que andam descalças é relativamente 

baixo, os fungos são por vezes difíceis de isolar do solo e têm sido descritos casos de micetomas 

profundos sem envolvimento cutâneo (Maghoub & Fahal, 2004). 
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6. CONCLUSÃO 

Recentemente, as micoses têm surgido como importantes infecções clínicas. Este fenómeno pode 

ser explicado pelo aumento do número de doentes imunocomprometidos (infectados com o vírus 

HIV, transplantes de órgãos, com problemas hematológicos, queimaduras, etc.) e pelo aumento do 

número de pessoas a viajar por áreas onde os fungos são endémicos. 

As infecções invasivas mais frequentes no nosso país são aspergiloses, candidoses, criptococoses 

e, mais raramente, zigomicoses (Russeau et al, 2005; Warnock, 2007) e feohifomicoses. 

 

 

A identificação da espécie responsável pela infecção constitui um factor importante na realização de 

um bom diagnóstico micológico, uma vez que existem susceptibilidades diferentes aos antifúngicos 

consoante a espécie, nomeadamente no que respeita a leveduras do género Candida. Algumas 

espécies de Candida não-albicans tendem a ser menos susceptíveis aos antifúngicos azóis 

utilizados e apresentam maior capacidade para desenvolver resistência (Owen & Clenny, 2004).  

Tendo em mente que o diagnóstico deveria englobar sempre a confirmação laboratorial com exame 

cultural e identificação da espécie, o presente trabalho teve como principal objectivo a aquisição de 

conhecimentos que permitam a correcta identificação das espécies, tanto no que respeita à escolha 

da técnica mais adequada, como no que respeita ao conhecimento das características próprias de 

cada espécie. Para tal, foram realizados vários estudos, ao longo de um ano: 

 

� Comparação de diferentes métodos (tradicionais e molecular) de identificação de leveduras 

dos géneros Candida e Cryptococcus. 

� Teste de sensibilidade in vitro aos antifúngicos fluconazol e voriconazol em leveduras do 

género Candida. 

� Utilização de várias técnicas tradicionais para o estudo das características macroscópicas e 

microscópicas de fungos leveduriformes e filamentosos, de interesse clínico. 

� Estudo epidemiológico de tinhas do couro cabeludo numa creche e jardim-de-infância no 

bairro da Cova da Moura, na Amadora, Lisboa. 

� Exame micológico de micoses subcutâneas e profundas, incluindo casos de 

faeohifomicose, entomoftoromicose, criptococose e suspeita de micetoma. 
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Relativamente à ocorrência das diferentes espécies de Candida isoladas nas 472 amostras, 

identificaram-se, através dos métodos tradicionais: C. albicans 69,7% (329/472), C. glabrata 9,7% 

(46/472), C. parapsilosis 7,6% (36/472), C. tropicalis 6,1% (29/472), C. krusei 2,1% (10/472) e C. 

lusitaniae 0,2% (1/472). Apesar de C. dubliniensis ter sido isolada e identificada em alguns estudos 

publicados noutros países (Ahmad et al., 2004; Moran et al., 1997; Yang et al., 2003), neste trabalho 

não foi isolada essa espécie em nenhuma das amostras da população estudada. 

Tal como seria de esperar, uma vez que a maioria das amostras eram provenientes de exsudados 

vaginais, C. albicans foi a espécie mais frequentemente isolada 69,7%, apesar de noutros estudos 

ter ocorrido uma percentagem superior de isolados desta espécie, cerca de 85-95% (Holland et al., 

2003; Portanova, 2006; Sobel et al., 1998). A segunda espécie mais frequente foi C. glabrata 

(9,7%), tal como aconteceu noutros estudos (Buscemi et al., 2004; Portanova, 2006; Sobel et al., 

1998). Neste estudo, a percentagem de isolados identificados como C. krusei foi ligeiramente 

inferior (2,1%) à obtida noutros trabalhos (3%) (Holland et al., 2003; Portanova, 2006).  

 

 

O teste da blastese é um teste relativamente rápido, fácil de executar e com baixo custo, e por isso 

é ainda largamente usado para a identificação de C. albicans. Contudo, este teste apresenta 

algumas limitações (Moran et al., 1997; Yang et al., 2003). Estudos efectuados indicam que cerca 

de 5% dos isolados de C. albicans não formam tubo germinativo, dando origem a falsos negativos 

(Lo et al., 2001; Mackenzie, 1962); espécies como C tropicalis também formam tubo germinativo, 

principalmente após incubações prolongadas (a partir de 3 horas de incubação a 37ºC em soro) (Lo 

et al., 2001); e não é possível distinguir C. albicans de C. dubliniensis que também apresenta testes 

da blastese positivos. 

 

Neste estudo, apenas 1,6% dos isolados identificados como C. albicans (5/320) apresentaram teste 

da blastese negativo, sendo este um valor inferior aos 5% descritos noutros trabalhos. 

Foram obtidos 3 isolados (0,9%) identificados como C. albicans pelo teste da blastese que 

representam falsos positivos. Destes apenas 1 dos isolados (0,3%) foi depois identificado como C. 

tropicalis, pelo que pode ter acontecido ter sido incubado mais de 3 horas. Os restantes 2 isolados 

(6%) foram depois identificados como C. glabrata e é provável que a positividade do resultado se 

tivesse devido a uma má leitura, pois C. glabrata é uma espécie que nunca forma filamentos. 
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Este trabalho permite-me concluir que, apesar de a tendência ser, cada vez mais, o uso de técnicas 

moleculares na identificação de microrganismos por serem métodos mais rápidos e simples de 

executar, as técnicas tradicionais não deverão ser abandonadas, permitindo estas, muitas vezes, a 

identificação do agente etiológico quando os métodos moleculares, por diferentes motivos falham. O 

ideal será pois o uso combinado dos dois tipos de técnicas, de modo a optimizar os resultados 

finais. 

 

 

 

Para salvaguardar as situações de falsos positivos, o teste da blastese deve ser efectuado 

imediatamente após 2 horas e 30 minutos de incubação, não devendo nunca ultrapassar as 3 horas 

de incubação.  

 

 

A utilização apenas do teste da blastese para identificação de leveduras do género Candida é 

claramente insuficiente, sendo imprescindível a utilização de outros métodos que permitam 

identificar as outras espécies.  

Neste estudo utilizou-se o sistema padronizado ID 32C, que é um método de identificação de 

leveduras baseado nas características fisiológicas destes organismos. No entanto, estes sistemas 

de identificação baseados nas propriedades fisiológicas das leveduras revelam-se muitas vezes 

incapazes de identificar alguns isolados devido à variabilidade natural das espécies e aos seus 

pleomorfismos. 

Como sistema comercial que é, sujeito a optimizações e padronizações rigorosas, o ID 32C permitiu 

identificar a grande maioria dos isolados com uma boa precisão e reprodutibilidade. Neste estudo, 

apenas 4,8% (21/433) dos isolados não foram identificados de forma correcta por este sistema, no 

entanto, foram-no correctamente pelas metodologias moleculares, tal como tem sido verificado 

noutros estudos (Ghannoum, 2000; Ibrahim et al., 1995). 
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Relativamente aos métodos fenotípicos baseados nas características morfológicas dos isolados, 

estes revelam-se vagamente úteis como testes de screening, pois as diferentes espécies de 

leveduras têm características demasiado semelhantes para permitir a sua distinção e daí, uma 

identificação coerente. Estes métodos, assim como o teste da blastese, são claramente insuficientes 

para uma correcta identificação das espécies de Candida. 

 

 

 

Nestes últimos anos, tal com tem acontecido com as outras áreas da Microbiologia Médica, têm sido 

desenvolvidos e testados novos métodos de identificação de leveduras, baseados em metodologias 

moleculares. Embora ainda não sejam universalmente aplicados, porque exigem equipamentos 

específicos e dispendiosos que não existem na maioria dos laboratórios clínicos, estes revelam-se, 

num futuro próximo, mais fiáveis que os métodos fenotípicos. As metodologias baseadas na técnica 

de PCR parecem ser, de entre todas elas, as mais promissoras, devido a possuírem estas mesmas 

características aliadas à facilidade e acessibilidade de execução. 

 

 

O PCR multiplex descrito por Carvalho et al. (2007) revelou ser uma metodologia muito simples e 

rápida, pois permite a identificação de isolados a partir de uma única colónia de levedura, sem 

necessitar de extracção prévia de DNA. Esta simplificação no procedimento torna-o mais rápido e 

menos trabalhoso. No entanto, esta técnica apresentou algumas limitações, pois apenas permite 

identificar as espécies para as quais se tem um primer específico. Torna-se assim imperiosa a 

necessidade de desenhar primers específicos para o maior número de espécies relevantes em 

termos clínicos, a fim de alargar as possibilidades de diagnóstico através desta técnica. 

 

 

No que respeita aos resultados obtidos para a identificação de C. neoformans, através do sistema 

ID 32C, constata-se que apenas 2 dos 11 isolados estudados (18%) não foram correctamente 

identificados com este método fenotípico, tendo no entanto sido correctamente identificados como 

C. neoformans através da técnica de PCR. 
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Em suma, as metodologias moleculares aplicadas permitiram assim identificar facilmente com rigor 

os isolados que os métodos fenotípicos e testes bioquímicos não conseguiram fazer. No entanto, 

não permitem identificar espécies menos comuns, ou espécies para as quais não existem primers 

específicos. Nesses casos seria então mais indicado fazer o estudo de sequências genómicas que 

já tenham sido estudadas num grande número de microrganismos e, por comparação com as bases 

de dados, identificar essa espécie menos comum. No entanto, para tal, seria necessário um 

sequenciador automático de que não dispomos. 

 

 

 

Na última década assistiu-se ao aumento significativo na prevalência da resistência aos agentes 

antimicrobianos (Ghannoum & Rice, 1999). O elevado perfil de segurança e eficácia clínica do 

fluconazol levou ao seu extenso uso (Ghannoum & Rice, 1999), o que está a condicionar o 

aparecimento de resistências, nomeadamente entre as espécies de leveduras do género Candida 

(Rex et al., 1995) e diminuição da susceptibilidade de algumas estirpes. Por este motivo, a 

realização de estudos de susceptibilidade a antifúngicos, para estabelecer a actividade in vitro dos 

agentes antifúngicos contra os isolados e também para detectar alterações na susceptibilidade é 

actualmente de extrema importância (Cantón et al., 1999), a fim de se conseguir fornecer aos 

doentes tratamentos adequados e eficazes (Neely et al., 1988). 

 

O método de difusão em disco utilizado neste trabalho (CLSI documento M44-A), foi recentemente 

desenvolvido para testar a sensibilidade in vitro ao fluconazol e voriconazol nas espécies do género 

Candida. Este método revelou ser simples, pouco dispendioso, preciso, exacto e reprodutível, 

reunindo portanto todas as condições para ser utilizado em laboratórios de microbiologia clínica 

(Kirkpatrick et al., 1998; Kronvall & Karlsson, 2001; Pfaller et al., 2003; Sandven et al., 1993; 

Sandven, 1999; Vandrnbossche et al., 2002). 
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Os isolados testados neste estudo evidenciaram, na generalidade, uma elevada sensibilidade ao 

fluconazol, o principal azol utilizado e ao voriconazol (95,1% e 97,3%, respectivamente), tal como 

aconteceu noutros estudos semelhantes (Buscemi et al., 2004; El-Din et al., 2001; Hazen et al., 

2003; Ribeiro et al., 2003; Richter et al., 2005; Sobel et al., 2003). Apenas 1,7% (8/458) dos isolados 

testados se mostraram resistentes a ambos os antifúngicos testados. 

A elevada actividade do voriconazol contra os isolados resistentes ao fluconazol ficou claramente 

demonstrada neste trabalho (65% dos isolados resistentes ao fluconazol demonstraram 

sensibilidade ao voriconazol), o que está de acordo com outros estudos que indicam que o 

voriconazol pode ser a primeira escolha entre os antifúngicos do grupo dos azóis para o tratamento 

de infecções por espécies do género Candida (Kronvall & Karlsson, 2001). 

Os isolados de C. krusei, naturalmente resistente ao fluconazol, evidenciaram elevada sensibilidade 

ao voriconazol (Belanger et al., 1997; Hazen et al., 2003; Sanati et al., 1997). 

 

 

A monitorização da susceptibilidade aos antifúngicos é muito importante para a optimização da 

decisão clínica sobre a terapêutica mais adequada em cada caso (Boschman et al., 1998). Contudo, 

é importante referir que a previsão sobre o sucesso ou a falência clínica em resposta à 

administração de um agente antifúngico, depende de outros factores além da CMI do antifúngico 

para o agente infeccioso em causa (Ghannoum & Rice, 1999). Factores, como o estado clínico do 

doente e principalmente o seu estado imunitário, a localização da infecção e a presença de 

materiais estranhos e artificiais no organismo (como cateteres, por exemplo) (Rex et al., 1995) têm 

um impacto significativo no sucesso terapêutico (Ghannoum & Rice, 1999). Existem nomeadamente 

estudos que descrevem falência de terapêuticas in vivo com antifúngicos para os quais as espécies 

isoladas tinham evidenciado sensibilidade in vitro (Rex et al., 1995). 

 

 

Nas próximas décadas, o aumento do número de doentes com deficiências no sistema imunitário, 

devidas aos avanços da medicina, vai conduzir a um aumento do número de pessoas com grande 

risco de contrair uma infecção oportunista. 

Torna-se pois, cada vez mais, necessário conhecer os métodos laboratoriais e as características 

das diferentes espécies que permitem a sua identificação, com o intuito de se conseguir contribuir  
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para um bom diagnóstico clínico e, consequentemente, o tratamento mais seguro e eficaz contra a 

infecção. 

 

Ao longo das últimas décadas tem ocorrido um aumento significativo nas infecções sistémicas e das 

mucosas por espécies do género Candida, e desde que se reconheceu que as diferentes espécies 

apresentam diferentes expressões dos factores de virulência e diferentes susceptibilidades aos 

antifúngicos, tornou-se claro que é fundamental a identificação até ao nível da espécie (Marot-

Leblond et al., 2004; Marot-Leblond et al., 2005). 

 

As infecções superficiais têm assolado a humanidade desde há milhares de anos e, muito 

provavelmente, continuarão a constituir um problema de saúde pública. As viagens pelo mundo e o 

contacto do dia a dia em locais infectados, seja em casa, nas escolas ou em outras instituições, 

constituem meios fáceis de transmissão da doença de pessoa para pessoa. Novos organismos, ou 

organismos mais resistentes vão preencher nichos deixados vagos por organismos mais sensíveis 

que foram erradicados com sucesso pelos antifúngicos (Friedlander, 2000). 

Os estudos epidemiológicos são pois, neste contexto, de extrema importância, permitindo seguir as 

alterações na incidência de fungos patogénicos ao longo do tempo. Os dados assim obtidos podem 

ser usados para averiguar as tendências de incidência passadas e actuais, prever aumentos da 

resistência antigúngica e a adequação dos fármacos actuais, permitindo assim futuros 

desenvolvimentos (Foster et al., 2004). 

 

 

Cada vez mais é importante estabelecer um exame micológico correcto, devido ao aparecimento de 

infecções por fungos que eram, até aqui, apenas considerados saprófitas do ser humano ou 

contaminantes laboratoriais; variações na apresentação clínica dos sintomas da infecção causada 

por fungos que comummente provocam infecção no ser humano; ou até mesmo pelo aparecimento 

de infecções devidas a fungos pouco comuns no nosso país, devido à elevada mobilidade que 

actualmente se verifica. O caso de entomoftoromicose e feohifomicose apresentados neste trabalho 

vêm reforçar a ideia que o exame micológico é fundamental para o uso de uma terapêutica 

adequada. No primeiro caso, apenas após várias tentativas falhadas de diagnóstico e terapêutica 

inadequada, foi possível determinar o organismo responsável pela infecção e adequar a terapêutica,  
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que se revelou então bastante eficaz. No segundo caso, uma observação cuidada dos sintomas 

clínicos conduziu ao exame micológico, que permitiu o sucesso da terapêutica aplicada ao doente. 

 

 

 

No final deste trabalho, fazendo uma reflexão global sobre tudo o que foi realizado ao longo de um 

ano lectivo, considero ter dado um modesto contributo para a melhoria da vida dos doentes com 

infecção fúngica, tendo adquirido competências para efectuar diagnóstico micológico em qualquer 

laboratório de microbiologia médica e poder assim contribuir para o sucesso de um diagnóstico 

atempado e adequado, que possa orientar a terapêutica mais indicada para tratar eficazmente cada 

caso. 
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SOLUÇÕES 

 

Tampão de lise 

Tris 50 Mm 

EDTA 50 mM 

NaCl 250 mM 

SDS 0,3% (p/v) 

Ajustar a pH 8.  

Se a solução precipitar, aquecer ligeiramente no microondas ou banho. 

 

 

Tampão TE 

Tris 0,1 mM 

EDTA 0,1 mM 

Ajustar a pH 8.  

 

 

Tampão TAE 50x 

Tris 242g 

Ácido acético glacial 57,1 ml 

EDTA 0,5 mM (pH8) 100 ml 

Água bidestilada Até prefazer 1 L 

 

 

Tampão TBE 10x 

Tris 108 g 

Ácido Bórico 55 g 

EDTA 0,5 mM (pH 8) 40 ml (aquecer para dissolver) 

Água bidestilada Até prefazer 1 L 
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Solução Tampão Azul de Bromofenol 

Glicerol 30% (p/v) 

Azul de Bromofenol 0,25% 

EDTA 2 mM 

 

 

Brometo de Etídio 

Brometo de Etídio 10 mg/ml 

 

 

Solução de Hidróxido de Potássio  

Hidróxido de Potássio (KOH)  

Glicerol  

Água destilada  

 

 

Azul de Lactofenol 

Fenol cristalizado fundido 20g 

Ácido Láctico 20 ml 

Glicerina 40 ml 

Água destilada 20 ml 
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Meios de Cultura 

 

Meio de Sabouraud  

Glucose 40g 

Peptona 10g 

Agar 20g 

  

  

Meio de Malte  

Peptona 1g 

Glucose 20g 

Extracto de malte 20g 

Agar 20g 

  

  

Potato Dextrose Agar (PDA)  

Batata (descascada) 200g 

Glucose 10g 

Agar 20g 

  

  

Yeast Extract Peptone Glucose Agar (YEPD)  

Extracto de levedura 10g 

Peptona 20g 

Glucose 20g 

Agar 20g 
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Meio de sementes de Niger (Guizotia abyssinica)  

Extracto de sementes de Niger 200 ml 

Glucose 1g 

Agar 20g 

  

  

Meio de Corn-Meal  

Cornmeal 41,7g 

Agar 16,7g 
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Lista dos resultados das colheitas efectuadas na creche e jardim-de-infância do bairro da Cova da Moura, na Amadora, 

Lisboa. 

 

Nome 
Idade 
(anos) 

Sexo Produto Exame cultural 

Adilson C. 8 M cabeça neg 

Alexandre M. 3 M cabeça neg 

Ana Cristina T. 5 M cabeça neg 

André M. 1 M cabeça neg 

André S. 5 M cabeça neg 

Andreia L. 3 F cabeça neg 

Anita S. 4 F cabeça neg 

Ariana S. 5 F cabeça M. audoinii  

Bárbara 4 M F cabeça neg 

Bruna F. 5 F cabeça neg 

Bruna S. 10 M F cabeça neg 

Bruno C. 2 M cabeça neg 

Bruno J. 1 M cabeça neg 

Carol T. 1 F cabeça neg 

Casimiro A. 5 M cabeça neg 

Cátia M. 2 F cabeça neg 

Cláudio S. 5 M cabeça M. audouinii  

Dailine M. 2 F cabeça T. soudanense 

Daive V. 1 M cabeça neg 

Daniel M. 4 M cabeça neg 

Daniela O. 3 F cabeça neg 

Daniela A. 4 F cabeça neg 

Danielson D. 2 M cabeça neg 

David C. 3 M cabeça neg 

David M. 2 M cabeça M. audoinii 

David P. 2 M cabeça neg 

Diana G. 4 F cabeça M. audouinii  

Diana S. 3 F cabeça neg 

Diogo F. 4 M cabeça M. audouinii  

Diva C. 1 F cabeça neg 

Edson O. 2 M cabeça neg 

Eliane T. 3 F cabeça neg 

Eliane T. 3 F nádegas neg 

Elmer A. 4 M cabeça neg 

Elton G. 10 M cabeça neg 

Elvis M. 5 M cabeça neg 

Eriça C. 5 M cabeça neg 

Eriça V. 6 M cabeça neg 

Eunice A. 5 F cabeça T. soudanense  

Filipe V. 4 M escamas + cabelo neg 

Filipe V. 4 M cabeça neg 

Gerson V. 2 M cabeça M. audoinii 

Heder M. 4 M cabeça M. audoinii  

Hélder M. 9 M cabeça neg 
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Nome 
Idade 
(anos) 

Sexo Produto Exame cultural 

Heleno V. 5 F cabeça neg 

Hernâni G. 10 M cabeça neg 

Irina A. 2 F cabeça neg 

Irina A. 2 F mão T. soudanense 

Ismael S. 5 M cabeça neg 

Iuri S. 4 M cabeça neg 

Jenifer T. 1 F cabeça neg 

Jéssica S. 3 F cabeça neg 

Joana M. 4 F cabeça neg 

João P. 7 M cabeça neg 

João P. 7 M escamas + cabelo neg 

José Carlos M. 4 M cabeça neg 

Júlio César B. 5 F cabeça neg 

Jumilson F. 2 M cabeça neg 

Jumilson F. 2 M mão neg 

Leandro A. 2 M cabeça M. audoinii 

LeandroD. 1 M cabeça neg 

Leila M. 3 F cabeça T. soudanense + M. audouinii 

Leonardo F. 1 M cabeça neg 

Leonel F. 9 M cabeça neg 

Lidiane R. 5 F cabeça neg 

Liedson V. 1 M cabeça neg 

Lívia S. 4 F escamas + cabelo M. audouinii 

Lívia S. 4 F cabeça M. audouinii  

Luana B. 2 F cabeça T. soudanense 

Luana B. 2 F cabelo neg 

Luís M. 8 M cabeça neg 

Luís R. 5 M cabeça neg 

Luna M. 1 F cabeça neg 

Maira S. 3 F cabeça M. audoinii 

Márcia R. 4 F cabeça neg 

Márcia U. 2 F cabeça neg 

Márcio B. 3 M cabeça neg 

Márcio V. 5 M cabeça neg 

Mariana F. 5 F cabeça neg 

Mário O. 4 M cabeça neg 

Marlene D. 4 F escamas + cabelo neg 

Marlene D. 4 F cabeça neg 

Mauro G. 1 M cabeça neg 

Mauro V. 5 M cabeça neg 

Melissa F. 7 F cabeça neg 

Melissa S. 7 F cabeça neg 

Melissa T. 5 F cabeça M. audouinii  

Miguel S. 1 M cabeça neg 

Miriam B. 5 F cabeça M. audouinii  

Miriam M. 2 F cabeça M. audoinii 

Nadine L. 2 F cabeça neg 

Nadir T. 4 F cabeça neg 

Nair G. 10 M F cabeça neg 
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Nome 
Idade 
(anos) 

Sexo Produto Exame cultural 

Nuno R. 5 M cabeça T. soudanense  

Nuria S. 5 F cabeça neg 

Paulo Jorge V. 4 M cabeça M. audouinii 

Paulo Jorge V. 4 M escamas + cabelo neg 

Pedro Santana L. 4 M cabeça M. audouinii  

Penda C. 5 F escamas + cabelo neg 

Penda C. 5 F cabeça T. soudanese  

Rafael G. 3 M cabeça neg 

Rafael S. 5 F cabeça neg 

Rafaela R. 4 F cabeça neg 

Raquel R. 6 F cabelo neg 

Ricardo B. 5 M cabeça M. audouinii  

Ricardo H. 3 M cabeça neg 

Ricardo T. 3 M cabeça neg 

Ruben A. 4 M cabeça M. audouinii  

Ruben B. 7 M cabeça neg 

Ruben T. 3 M cabeça neg 

Sandro F. 6 M escamas + cabelo neg 

Sandro M. 3 M cabeça neg 

Sara G. 1 F cabeça neg 

Selma P. 1 F cabeça neg 

Simara M. 4 F cabeça T. soudanense  

Soelen A. 3 F cabeça neg 

Sofia Dará S. 5 F cabeça M. audouinii  

Stefanie M. 5 F cabeça neg 

Steven T. 2 M cabeça neg 

Tatiana V. 5 F cabeça M. audouinii  

Tiago M. 5 M cabeça neg 

Vânia M. 4 F cabeça M. audouinii  

Vera F. 5 F cabeça neg 

Verónica F. 5 F cabeça neg 

Vilma M. 4 F escamas + cabelo neg 

Vilma M. 4 F cabeça neg 

Vital S. 4 M cabeça M. audouinii  

Wendy V. 5 F cabeça M. audouinii  

Wilson B. 4 M cabeça neg 

Wilson  M cabeça neg 

Jeovani B.  M cabeça neg 

Telma Janine S.  F cabeça neg 

Lisandro  M cabeça neg 

Jaqueline  F cabeça T. soudanense  

Luana  F cabeça neg 

Indira L.  F cabeça neg 
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