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RESUMO. A candidíase, principal infecção fúngica do ser humano, é provocada por leveduras 

do gênero Candida, que fazem parte da microbiota endógena e exógena do corpo humano. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a presença das espécies de Candida spp, em diversos sítios 
anatômicos. Um total de 90 amostras clínicas foram isoladas em ágar Sabouraud contendo 
antibióticos e identificadas em meio cromogênico CHROMagar Candida®. Deste total, 58 
amostras foram provenientes de secreção vaginal, 17 de raspado de unha, 8 de escarro e 7 de 
raspado de pele. Das amostras de secreção vaginal, 89% corresponderam a espécie C. albicans, 
seguido de espécies de Candida não-albicans, sendo 5,1% de C. krusei e 1,7% de C. glabrata, C. 
tropicalis e Candida sp., individualmente. Para as amostras isoladas de raspado de pele não foi 
observada prevalência de C. albicans (28%). As espécies Candida não-albicans  corresponderam a 
70% das amostras, sendo distribuídas em C. glabrata (14%), C. krusei (28%) e demais espécies de 
Candida (28%). A prevalência de espécies Candida não-albicans foi também observada para as 
amostras isoladas de raspado de unha, sendo que 29% foram caracterizadas como C. glabrata, 23% 
C. krusei e Candida sp., individualmente e 11% de C. tropicalis. Amostras de C. albicans, isoladas 
neste sítio anatômico, representaram somente 11%. Em amostras obtidas de escarro foi observada 
somente duas espécies, com prevalência de C. albicans (75%) seguida de C. tropicalis (25%). As 
amostras identificadas como C. albicans em meio CHROMagar Candida®, foram confirmadas 
quanto ao crescimento a 42ºC e pelo emprego da técnica de seminested PCR. 

Palavras-chave: Cândida, prevalência, candidíase. 

ABSTRACT. Study of the incidence of clinical samples belonging to the genus 

Candida obtained from different anatomic sites. Candidiasis is the main human fungal 

infection caused by yeasts of the genus Candida which are part of endogenous microflora of the 
human body. The aim of this study was to analyze the incidence of Candida species obtained 
from different infection processes. A total of 90 clinical samples were isolated in Sabouraud agar 
supplemented with antibiotics, and identified by CHROMagar Candida®. Among them, 58 
samples were isolated from vaginal secretion, 17 samples were from nail, 8 were from sputum 
and 7 were from skin. From the former, 89% were identified as C. albicans, followed by non 
albicans species, being 5.1% C. krusei, 1.7% C. glabrata, 1.7% C. tropicalis and 1.7% Candida sp. For 
samples isolated from nail it was not observed prevalence of C. albicans (28%); species non-
albicans corresponded to 70% of the samples, being 14% C. glabrata, 528% C. krusei and 28% 
Candida sp. The prevalence of non albicans species was also observed from samples isolated from 
nail, being 29% C. glabrata, 23% C. krusei, 23% Candida sp and 11% C. tropicalis. C. albicans in this 
infection site represented only 11%. Only two species were present in samples from sputum, 
being 75% C. albicans and 25% C. tropicalis. Samples identified as C. albicans in CHROMagar 
Candida® agar were confirmed by growth at 42ºC and by seminested PCR approach. 

Key words: Cândida, prevalence, candidiasis. 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

A candidíase é a principal infecção fúngica 
oportunista do ser humano, sendo causada por 
diversas espécies de Candida. Essa infecção expressa a 
variedade de relações que ocorrem entre o 
 

hospedeiro e a microbiota autóctone, podendo variar 

desde comensalismo a doença sistêmica fatal 

(Grohmann et al., 1993). A espécie mais 

freqüentemente isolada é C. albicans, uma levedura 

comensal da vagina e trato gastrointestinal de 
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humanos, e tem sido a espécie mais freqüentemente 

isolada de infecções superficiais e invasivas em 

diferentes sítios anatômicos e em casuísticas de todas 

as partes do mundo. A epidemiologia de Candida sp. 

varia de acordo com a região demográfica, com as 

características do grupo de indivíduos estudado e 

com o sítio e causas da infecção. Entretanto, espécies 

de Candida não albicans, como C. glabrata, C. tropicalis, 

C. krusei e C. parapsilosis tem sido diagnosticadas com 

freqüência (Hazen, 1995; Nguyen et al., 1996). 

As formas clínicas da infecção incluem lesões na 

mucosa, cutânea e sistêmica, acometendo pacientes 

expostos a uma grande diversidade de fatores de 

risco (Menezes et al., 2004). Infecções de pele e 

mucosas podem ser documentadas em pacientes 

saudáveis, já as infecções sistêmicas por Candida 

podem comprometer vísceras como resultado de 

disseminação hematogênica da levedura pelo 

organismo (Colombo e Guimarães, 2003).  

A identificação de amostras de Candida por 

métodos convencionais é trabalhosa e requer longo 

período de tempo. Esses métodos são baseados na 

micromorfologia das colônias, assimilação de 

açúcares e testes de fermentação (Kurtzman e Fell, 

1998). Vários meios seletivos diferenciais 

cromogênicos para identificação presuntiva das 

amostras de Candida tem sido utilizados (Odds e 

Bernaerts, 1994; Cooke et al., 2002; Horvath et al., 

2003; Zu et al., 2004). Esses meios contêm substratos 

que reagem com enzimas secretadas pela levedura 

produzindo colônias com várias pigmentações. Essas 

enzimas são espécies-específicas, permitindo 

identificar os microrganismos através da cor e 

características da colônia (Baixench et al., 2006).  

Outra forma de identificação compreende 

métodos moleculares os quais baseiam-se na 

detecção de seqüências espécie-específicas. A 

maioria das técnicas emprega a reação de 

amplificação em cadeia pela polimerase (PCR) 

isoladamente ou associada à outra metodologia 

(Erjavec e Verweij, 2002). Ainda são escassos os 

estudos relativos a prevalência de espécies de 

Candida em amostras clínicas relacionadas com 

candidíases. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a ocorrência 

das diferentes espécies de Candida isoladas de 

diversos sítios anatômicos, bem como validar a 

utilização de ágar cromogênico como método 

presuntivo de identificação de C. albicans, quando 

comparado com métodos moleculares. 

MateriaMateriaMateriaMateriallll e  e  e  e métodos métodos métodos métodos     

Isolamento das amostrasIsolamento das amostrasIsolamento das amostrasIsolamento das amostras    

As amostras de Candida foram isoladas de 

secreção vaginal, escarro e raspado de pele e unha, de 

pacientes atendidos em um laboratório particular de 

Análises Clínicas na cidade de Londrina, Estado do 

Paraná, no ano de 2005. As amostras foram 

inicialmente cultivadas em ágar Sabouraud-dextrose 

acrescido de antibióticos (ampicilina 100 mg mL-1 e 

estreptomicina mg mL-1), sendo incubadas a 25oC 

por 5 dias. Depois de isoladas, cada colônia foi 

submetida a análise morfotintorial pelo método de 

coloração de Gram, sendo  mantidas em ágar 

Sabouraud a 4ºC, com repiques mensais.  

A amostra de referência utilizada foi C. albicans 

(ATCC 10231) fornecida pela Fundação Instituto 

Oswaldo Cruz (Fiocruz, Estado do Rio de Janeiro). 

InóInóInóInóculo em meioculo em meioculo em meioculo em meio    CHROMaCHROMaCHROMaCHROMagargargargar    CandidaCandidaCandidaCandida®®®®    

As amostras obtidas em ágar Sabouraud, foram 

inoculadas no meio CHROMagar Candida® em placas 

de Petri, sendo incubadas a 37ºC por um período de 24 

a 48 horas, com o objetivo de diferenciar as espécies de 

Candida pela característica da coloração e morfologia da 

colônia (Horvath et al., 2003). 

Avaliação do crescimento em diferentes temperaturasAvaliação do crescimento em diferentes temperaturasAvaliação do crescimento em diferentes temperaturasAvaliação do crescimento em diferentes temperaturas    

Com o objetivo de diferenciar as espécies C. 

albicans e C. dubliniensis, as colônias de coloração 

verde obtidas em meio CHROMagar Candida® 

foram incubadas a 37 e 42oC por 96 horas em caldo 

Sabouraud (Pinjon et al., 1998). C. dubliniensis não 

apresenta crescimento a temperatura de 42ºC.  

Extração de DNA genômicoExtração de DNA genômicoExtração de DNA genômicoExtração de DNA genômico    

O DNA foi extraído pelo método descrito por 

Ausubel et al. (1999) com algumas modificações. As 

amostras clínicas foram cultivados em 2 mL de meio 

Sabouraud líquido a 37ºC sob agitação até a fase 

estacionária. As células foram centrifugadas a 13.000 

rpm e lavadas com  água destilada esterilizada. O 

sedimento foi ressuspenso em 500 µL de tampão de 

lise TENTS (10 mM Tris HCl pH 8,0, 1 mM EDTA , 

100 mM NaCl 2% v/v Triton X-100, 1% SDS, e) e 2 

unidades de pérolas de vidro (2 mm de diâmetro). Em 

seguida foram adicionados 400 µL de fenol saturado e a 

suspensão foi homogeneizada em vórtex por 3 

minutos. A fase aquosa foi removida após centrifugação 

da mistura a 13.000 rpm por 5 minutos e submetida a  

desproteinização com fenol-clorofórmio álcool 
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isoamílico (25:24:1,v/v). O DNA presente na fase 

aquosa foi precipitado com etanol absoluto por 2 horas, 

lavado com etanol 70% (v/v), seco e ressuspendido com 

50 µL de água deionizada estéril. O mesmo foi tratado 

com 1 µL RNAse A (1 mg mL-1) a 37ºC por 1 hora e as 

concentrações de DNA  foram estimadas por 

eletroforese em gel de agarose como descrito por 

Sambrook e Russel (2001). 

Seminested PCR (snPCR)  Seminested PCR (snPCR)  Seminested PCR (snPCR)  Seminested PCR (snPCR)      

Para a identificação molecular das amostras de 
Candida albicans foi utilizada a técnica de Seminested 
PCR (Ahmad et al., 2002), com os seguintes 
oligonucleotídeos  iniciadores: direto universal, 
CTSF (5´TCGCATCGATGAAGAACGCAGC3´)  
e  oligonucleotídeo reverso CTSR 
(5´TCTTTTCCTCCGCTTATTGATATGC3´). 
Para realização do segundo ciclo de amplificação 
para identificação de C. albicans, foram utilizados 
oligonucleotídeos espécie-específicos denominado 
CADET (5´ATTGCTTGCGGCGGTAACGTCC 
3´).  

Amplificação do DNAAmplificação do DNAAmplificação do DNAAmplificação do DNA    

A reação de amplificação de DNA foi realizada 

em tubos de 0,2 mL, com volume total de 20 µL 

contendo 1X tampão para PCR (200 mM Tris HCl 

pH 8,4, 500 mM KCl, MgCl 2 mM), 1 U Taq DNA 

polimerase, 5 pmol dos iniciadores, 1 µL do DNA 

extraído da cultura (cerca de 10 ng), 0,1 mM 

desoxirribonucleotídeos trifosfatos. No primeiro 

ciclo de amplificação do snPCR foram utilizados os 

oligonucleotídeos iniciadores universais CTSF e 

CTSR nas seguintes condições: 1 ciclo de 

desnaturação a 94ºC seguidos de 30 ciclos a 94ºC 

por 1 min, anelamento a 60ºC por 30 segundos, 

extensão a 72ºC por 1 min e finalmente um ciclo a 

72ºC por 10 min.  Após o primeiro ciclo de 

amplificação 1 µL do produto (cerca de 10 ng) foi 

utilizado como substrato para o segundo ciclo de 

amplificação utilizando a combinação do iniciador 

reverso universal (CTSR) e um oligonucleotídeo 

espécie-específico para C. albicans. A migração 

eletroforética do DNA em geis de agarose foi 

realizada em sistema de gel submerso em tampão 

TBE a uma diferença de potencial (70 a 100V) com 

amperagem constante. As moléculas de DNA foram 

visualizadas após coloração do gel com brometo de 

etídeo (0,5 µg mL-1) por 30 minutos e observação 

em comprimento de onda ultravioleta (260 nm). 

Resultados Resultados Resultados Resultados     

Um total de 90 amostras clínicas foram isoladas e 

analisadas em meio CHROMagar Candida®. Deste 
total, 58 amostras foram provenientes de secreção 
vaginal, 17 de raspado de unha, 8 de escarro e 7 de 
raspado de pele. Após crescimento em meio 
cromogênico, as colônias de C. albicans 
apresentaram-se lisas e de coloração esverdeada;  
C. krusei cresceram formando colônias grandes, 
rugosas e de coloração rosa; colônias azuis 
apresentando um halo de pigmentação púrpura ao 
seu redor foram características de C. tropicalis, e  
C. glabrata formaram colônias pequenas, lisas e rosas. 

Colônias de coloração branca foram consideradas 
Candida sp. 

Com base nestas características observou-se que 
89% das amostras de secreção vaginal 
corresponderam a espécie C. albicans, seguido de 
espécies Candida não-albicans, sendo 5,1% de  
C. krusei e 1,7% de C. glabrata, C. tropicalis e espécies 
de Candida, individualmente (Tabela 1).  

Para as amostras isoladas de raspado de pele não 
foi observada prevalência de C. albicans (28%). As 
espécies Candida não-albicans corresponderam a 70% 
das amostras, sendo distribuídas em C. glabrata 
(14%), C. krusei (28%) e demais espécies de Candida 
(28%). A prevalência de espécies Candida não-
albicans foi, também, observada para as amostras 
isoladas de raspado de unha, sendo que 29% foram 
caracterizadas como C. glabrata, 11% de C. tropicalis e 
23% de C. krusei e demais espécies de Candida, 
individualmente. Amostras de C. albicans, isoladas 
neste sítio anatômico, representaram somente 11% 
(Tabela 1).  

Em amostras obtidas de escarro foi observada 
somente duas espécies, com prevalência de  
C. albicans (75%) seguida de C. tropicalis (25%).  

Tabela 1. Distribuição das espécies de Candida em relação aos 

sítios anatômicos de isolamento. 

Percentual de isolamento (%) 

Sítio de 

isolamento 

C. albicans C. glabrata C. tropicalis C. krusei Demais espécies 

 de Candida 

Secreção vaginal 89,0 1,7 1,7 5,1 1,7 

Raspado de pele 28,0 14,0 0 28,0 28,0 

Raspado de unha 11,0 29,0 11,0 23,0 23,0 

Escarro 75,0 0 25,0 0 0 

 

As amostras de coloração verde em meio 
CHROMagar Candida®, presumivelmente C. 
albicans, foram testadas quanto ao crescimento a 
42ºC para confirmação da espécie. Esta confirmação 
fenotípica foi observada para todas as amostras 
testadas. Estas mesmas amostras foram também 
identificadas empregando-se a técnica molecular de 
snPCR (seminested polimerase chain reaction) 
como descrita por Ahmad et al. (2002) (Figura 1). 
Esta técnica baseia-se na amplificação de uma região 
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localizada entre o final da extermidade 3' do DNA 
ribossomal (rDNA) 5.8 S e a extremidade 5' inicial 
do rDNA 28 S e a região espaçadora interna (ITS2). 
O primeiro ciclo de amplificação, utilizando 
oligonucleotídeos universais (CTSF e CTSR), gera 
um amplicon com 350 a 410 pb característico do 
gênero Candida. Para realização do segundo ciclo de 
amplificação foram utilizados oligonucleotídeos 
espécie-específicos que derivam da região ITS2 de 
C.albicans (CADET) e o oligonucleotídeo CTSR. O 
amplicon gerado a partir desse segundo ciclo 

corresponde a C. albicans. O resultado obtido 
permitiu a confirmação de que colônias verdes meio 
cromogênico correspondem a espécie C. albicans. 

 

1       2       3              4       5       6      M

400 pb

100 pb

1       2       3              4       5       6      M

400 pb

100 pb

 

Figura 1. Eletroforese em gel de agarose a 1,5%. Canaletas (1 - 3) 

produtos do primeiro ciclo de amplificação do snPCR utilizando 
os oligonucleotídeos iniciadores universais CTSF e CTSR; 
Canaletas (4 - 6) produtos do segundo ciclo de amplificação 
utilizando os iniciadores CTSR e CADET (seta). M: marcador de 
peso molecular 100 pb (Invitrogen). 

Discussão Discussão Discussão Discussão     

C. albicans tem sido a espécie mais freqüente em 
isolados clínicos humanos. Entretanto, a incidência 
de espécies Candida não-albicans vem aumentando 
com o passar dos anos (Hazen, 1995).  

Neste estudo foi observada a prevalência de C. 
albicans nas amostras coletadas de raspado vaginal e 
do trato respiratório. Dados da literatura relatam que 
a maioria dos casos de vulvaginite (80 a 90%) é 
ocasionada por C. albicans e em menor freqüência, 
por espécies de Candida não-albicans (C. glabrata, C. 
tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis) (Paulitsch et al., 
2006; Moreira e Paula, 2007). Em estudos realizados 
por Oliveira et al. (1998) e Gasparetto et al. (2005), 
C. albicans ocorreu em maior prevalência em 
amostras isoladas de mucosa oral. Em fissuras de 
mamilo também foram relatados 84,6% de C. 
albicans como causadora da infecção, seguido de 
15,4% das demais espécies (Menezes et al., 2004). 
Segundo Elahi et al. (2001), C. albicans é um fungo 
que coloniza preferencialmente as superfícies da 
mucosa oral, vaginal e gastrointestinal.  

Nossos dados demonstram a prevalência de 
espécies Candida não-albicans (C. krusei, C. glabrata e 

C. tropicalis) nas amostras provenientes de pele e 
unha (Tabela 1).  

Segundo Pfaller e Diekema (2002) a ocorrência 
de espécies de Candida não-albicans tem sido 
crescente embora varie com a região demográfica, 
com as características do grupo de indivíduos 
estudado e com o sítio e causas da infecção. Como 
sugerido por Spinillo et al. (1994) este fato pode estar 
relacionado ao uso difundido e inadequado dos 
tratamentos antimicóticos, automedicação, 
tratamentos em longo prazo e repetidos para 

episódios de candidíase.  

A identificação de fungos não é um diagnóstico de 

rotina na maioria dos laboratórios clínicos. Aqueles 

que o fazem, geralmente empregam “kits” comerciais 

para identificação presuntiva das amostras, baseada em 

fermentação de açúcares. Contudo, variações intra e 

inter espécies podem acontecer, uma vez que se 

baseiam em critérios bioquímicos (Baixench et al., 

2006). As técnicas padrões para identificação de 

leveduras do gênero Candida consistem de produção 

de tubo germinativo, clamidósporos e testes de 

assimilação e fermentação de açúcares (Kurtzman e 

Fell, 1998). Entretanto, essas técnicas dependem do 

isolamento e cultivo dos microrganismos, o que torna 

o processo trabalhoso e demorado. Outro fator 

limitante dessas técnicas é a reprodutibilidade dos 

resultados (Del Castillo et al., 1997). 
No nosso trabalho, o crescimento no meio 

CHROMagar Candida® permitiu a identificação ao 
nível de espécie, da maioria das amostras analisadas 
(94%). A minoria das espécies de Candida não-albicans 
cresceram nesse meio formando colônias brancas. O 
meio CHROMagar Candida® tem sido utilizado para 
diferenciar, de forma rápida, algumas espécies de 
Candida a partir de amostras clínicas (Odds e 
Bernaerts, 1994; Horvath et al., 2003). Contudo, o 
tempo de exposição e a temperatura interferem com o 
diagnóstico de Candida em meio cromogênicos, 
podendo as colônias C. albicans apresentar seqüência 
de colorações esverdeadas, desde colônias verdes-
pálida até verde intenso (Odds e Davidson, 2000). 
Como C. dubliniensis também pode apresentar essa 
coloração neste meio, um dos testes fenotípicos de 
diferenciação é a ausência de crescimento a 42-45ºC 
por este fungo (Alves et al., 2000).  

Desta forma, as amostras identificadas como C. 

albicans em meio CHROMagar Candida®, foram 
avaliadas quanto ao crescimento a 42ºC e pelo emprego 
da técnica de seminested PCR. O uso de rDNA  para 
identificação de espécies microbianas é altamente 
sensível devido ao fato do gene que codifica rDNA 
estar presente em múltiplas cópias (50 a 100 cópias) no 
genoma de Candida spp. (Reiss et al., 1998), quando 
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comparado a outros ensaios de PCR que utilizam  
genes presentes como única cópia. Além disso, entre as 
subunidades altamente conservadas do rDNA estão 
presentes nas regiões espaçadoras internas que contêm 
seqüências únicas para cada espécie de Candida. Assim, 
o emprego de oliogonucleotídios iniciadores 
correspondentes a essas regiões permite a identificação 
de espécies. Ambas análises, fenotípica e molecular, 
demonstraram que 100% das amostras analisadas eram 
C. albicans.  

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

Os dados obtidos permitem concluir que a 
prevalência de espécies de Candida depende do sítio 
anatômico de isolamento, predominando C. albicans 
em infecções fúngicas vaginais e no trato 
respiratório, sendo que nos demais sítios 
prevaleceram as espécies de Candida não-albicans. O 
emprego do meio CHROMagar Candida® permitiu 
a identificação da maioria das espécies de Candida 
estudada neste trabalho. 
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