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RESUMO 

 

Moreira, D. Perfil fenotípico, diferenciação molecular, produção de 
enzimas e sensibilidade aos antifúngicos de amostras de leveduras 
isoladas em três grupos amostrais: mulheres assintomáticas, com 
candidíase vulvovaginal primária e recorrente. 155 f. Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.  
 

O presente estudo foi realizado com 258 mulheres, com e sem sintomas de 
candidíase vulvovaginal, atendidas no Centro de Saúde “Geraldo Paula 
Souza”, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Leveduras foram isoladas em 
162 mulheres, sendo que 34% foram de mulheres assintomáticas, 34% com 
sintomas de candidíase vulvovaginal primária (CVV) e 32% com candidíase 
vulvovaginal recorrente (CVVR). As espécies mais isoladas foram C . albicans, 
C. parapsilosis, C. glabrata e C. tropicalis. Espécies como C. metapsilosis e C. 
haemulonii também foram encontradas. A produção de proteinase foi vista em 

88% das amostras e de fosfolipase foi de 39%. A sensibilidade “in vitro” aos 
antifúngicos foi realizada pelo “Etest” e, nos isolados resistentes a anfotericina 
B, fluconazol e itraconazol foram realizados ensaios de microdiluição 
(CLSIM27S3) e EUCAST EDef7.1, que confirmaram a diminuição da 
sensibilidade ao itraconazol em isolados de C. parapsilosis (1); C. guilliermondii 
(1), C. glabrata (3) e Trichosporon spp (1). A diminuição da sensibilidade ao 
fluconazol foi observada em isolados de C. parapsilosis (1), C. glabrata (3), C. 
krusei e Rhodotorula spp (1).  As leveduras do grupo das CVVRs foram as que 

apresentaram menor sensibilidade. Em 61 isolados de várias espécies foi 
realizada a cariotipagem em campo pulsado (PFGE) e não foram observadas 
similaridade entre elas. Os dados obtidos reforçam a importância da realização 
de exames laboratoriais que permitam identificar as espécies presentes no 
conteúdo vaginal, de modo a nortear a escolha terapêutica. 
 

 

Palavras chaves: Candidíase. C. albicans. Antifúngicos. Enzimas hidrolíticas. 

Reação em cadeia por polimerase. Eletroforese em gel (PFGE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Moreira, D. Phenotypic profile, molecular differentiation, production of 
enzymes and antifungal susceptibility of yeasts isolated from samples in 
three sample groups: asymptomatic women with primary and recurrent 
vulvovaginal candidiasis. 155 p. 2012. Master thesis (Microbiology). Instituto 

de Ciencias Biomedicas [Biomedical Sciences Institute], Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2012. 
 
 
This study was conducted with 258 women, with and without symptoms of 
vulvovaginal candidiasis, seen at the Health Center "Geraldo Paula Souza", 
School of Public Health of USP. Yeasts were isolated in 162 women, 34% of 
women were asymptomatic, 34% with primary symptoms of vulvovaginal 
candidiasis (VVC) and 32% with recurrent vulvovaginal candidiasis (CVVR). 
The species were more isolated C. albicans, C. parapsilosis, C. glabrata and C. 
tropicalis. Species such as C. metapsilosis and C. haemulonii were also found. 

The production of proteinase was seen in 88% of the samples and 
phospholipase was 39%. Sensitivity "in vitro" Antifungal was by the "Etest" and 
in isolates resistant to amphotericin B, fluconazole and itraconazole 
microdilution tests were performed (CLSIM27S3) and EUCAST EDef7.1, which 
confirmed the decreased sensitivity to itraconazole in isolates C. parapsilosis 
(1), C. guilliermondii (1), C. glabrata (3) and Trichosporon spp (1). The 
decreased sensitivity to fluconazole was observed in isolates of C. parapsilosis 
(1), C. glabrata (3), C. krusei and Rhodotorula spp (1). Yeasts of the group 

CVVRs were those who had lowest sensitivity. In 61 isolated from various 
species karyotyping was performed pulsed field (PFGE) and there were no 
similarity between them. The data emphasize the importance of laboratory tests 
to identify the species present in the vaginal content in order to guide the 
therapeutic choice. 

 
 
 
 
 
 

Key works: Candidiasis. C. albicans. Antifungal. Hydrolytic enzymes. 

Polymerase chain reaction. Gel electrophoresis. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Introdução 

1.1 Leveduras do gênero Candida Spp 

 

 As leveduras do gênero Candida estão normalmente presentes como 

células individuais que se replicam de forma assexual por blastoporação ou por 

gemulação (SCHULZE; SONNENBORN, 2009). 

 Candida albicans é uma levedura polimórfica com oito pares de 

cromossomos. Pode se aeróbica ou pode se replicar em condições 

microaerófila, como quando presente no cólon humano. Entre as 314 espécies 

conhecidas, cerca de doze são consideradas como patogênicas para o homem 

Uma das razões para que o número de espécies patogênicas seja limitado é 

que dois terços das leveduras são incapazes de crescer a 37 ºC (SCHULZE; 

SONNENBORN, 2009).  

 As leveduras são classificadas como patógenos oportunistas. Por 

exemplo, quando ocorre mudanças na composição da microbiota do trato 

gastrointestinal por ação dos antimicrobianos ou deficiência de parâmetros 

específicos do sistema imunológico, podem favorecer a transformação da 

levedura da forma comensal para a forma patogênica. Esses danos podem se 

manifestar em dois níveis: infecções superficiais, da pele, membranas mucosas 

ou epitélios; e penetração invasiva dos tecidos, com distribuição ao sangue e 

disseminação para vários órgãos (SCHULZE; SONNENBORN, 2009). 

 

1.2 Presença de Candida no conteúdo vaginal 

 

 A presença de Candida spp na mucosa vaginal, na ausência de sinais e 

sintomas de doença indica que há a colonização assintomática (ACHKAR; 

FRIES, 2010). Estudos indicam que cerca de 20 a 30% das mulheres 

saudáveis são portadoras assintomáticas de leveduras (BEIGI  et al., 2004; 

GUZEL et al., 2011).  

 Esta colonização pode estar associada a diferentes fontes como:  

propagação local do trato gastrointestinal e do períneo, pela introdução digital e 

por transmissão sexual (NYIRJESY, 2008). 

 Logo após o nascimento, inicia-se a colonização do trato gastrointestinal, 

com micro-organismos que irão compor a chamada microbiota também 



chamada de “microflora intestinal”. Mais de 99% da microbiota é composta por 

bactérias.  Em adição, as espécies de Candida podem ser detectadas no 

trato gastrointestinal de aproximadamente 96% dos neonatos, no primeiro mês 

de vida. O processo de constituição da microbiota é completo entre três e cinco 

anos, e cada indivíduo apresenta uma microbiota compatível com o seu 

sistema imunológico (SCHULZE; SONNENBORN, 2009). 

 Durante o crescimento dentro do trato gastrointestinal, o organismo se 

adapta às condições de pH, oxigênio, fontes de carbono e a presença de 

receptores de superfície que lhes permite otimizar a expressão de genes em 

um ambiente particular. Com esses mecanismos, as leveduras do gênero 

Candida são capazes de colonizar o trato gastrointestinal na infância, 

estabelecendo, assim, um dos nichos naturais mais importantes (ROSENBACH 

et al., 2010). Essa colonização intestinal pode favorecer a migração da 

levedura para a região vulvovaginal. 

 White et al. (2007) sugerem que durante a colonização o tamanho da 

população de micro-organismos reflete um equilíbrio entre as forças externas 

que limitam a população, como os efeitos do sistema imune do hospedeiro e, 

fatores intrínsecos, como a capacidade do micro-organismo em aumentar de 

número. Na fase adulta, cerca de 70% dos indivíduos apresentam colonização 

por fungos, sendo muitos desses do gênero Candida.  

 A microbiota normal pode estimular os receptores “toll-likes” e essas 

interações são importantes para a regulação da resposta inflamatória. Na 

ausência dos receptores “toll likes”, pode ocorrer um desequilíbrio da resposta 

inflamatória, o que pode causar danos aos hospedeiro.  

 Além disso, as leveduras possuem a capacidade de regular o 

crescimento de sua população, através da expressão de reguladores que 

parecem ser fatores que podem auxiliar na manutenção do equilíbrio entre a 

colonização e o desenvolvimento da doença. 

 A expressão de genes em células colonizadas mostra padrões distintos 

de células provenientes de laboratório. Essa expressão é semelhante a 

apresentada pelas células que estão na fase estacionária do crescimento. 

Nessa fase, os genes expressos tem a capacidade de conferir resistência ao 

“stress” oxidativo e possuem a capacidade de manter o crescimento do micro-



organismo em condições nutricionais desfavoráveis (ROSENBACH et al., 

2010).  

 Além desses, alguns clones de C. albicans podem expressar genes 

característicos da fase exponencial. Isto pode ser resultante da existência de 

várias subpopulações de células, em diferente estado fisiológico 

(ROSENBACH et al., 2010).  

 A combinação deste estado fisiológico dessas células com a capacidade 

da célula crescer rapidamente e a resistência ao estresse, pode produzir um 

mecanismo fisiológico que se adapte a colonização ao hospedeiro.  

 Outra fonte de infecção importante é a transmissão sexual. Através de 

estudos “in vitro”, Southern et al. (2008) demonstraram que há uma aparente 

facilidade de Candida spp se aderir às células epiteliais e aos fibroblastos. No 

entanto, a secreção de muco, pelas células epiteliais endocervicais pode 

conferir uma proteção contra essa colonização. Porém, quando há o 

aparecimento de microlesões na superfície célular, o epitélio é exposto o que 

favorece a adesão das leveduras à mucosa vaginal. As microlesões são 

comumente encontradas em mulheres jovens, com o inicio da atividade sexual.  

 

1.3 Fatores predisponentes a colonização do trato genital e ao 
desenvolvimento de infecção 

 

 Há vários fatores que podem ser considerados predisponentes a 

colonização da mucosa vaginal por Candida spp. Um desses seria o fator 

genético. Em um estudo realizado com modelo animal, Calderon et al. (2003) 

perceberam que diferentes linhagens de camundongos reagem a diferentes 

formas à colonização por Candida spp, indicando que existem alguns fatores, 

ainda não bem esclarecidos que envolvem a colonização. Alguns estudos 

recentes demonstram que a deficiência da expressão de lectina nas células 

dos hospedeiros podem favorecer a colonização por Candida spp. 

 A elevação dos níveis de estrógeno pode ser considerada como outro 

fator importante para o aumento da colonização por Candida. Esta condição 

pode ser observada em mulheres portadoras de “diabetes mellitus” (PIROTTA; 

GARKABD, 2006) e durante a gestação, os estudos indicam que entre 10 e 

50% das mulheres grávidas podem ser colonizadas por leveduras. Outro fator 



que pode favorecer a colonização por Candida spp é o uso de contraceptivos 

orais a base de estrógeno. Esses fatores podem resultar no aumento dos 

níveis de glicogênio circulante, favorecendo, assim, a colonização (GUZEL et 

al., 2011).   

 Após a colonização, as leveduras podem permanecer durante longo 

período sem produzir sintomas. Para Cassone  et al. (2007), essa permanência 

da levedura sobre a superfície da mucosa não passa despercebida pelo 

sistema imunológico e nem é simplesmente tolerada pelo hospedeiro. Para ele, 

há mecanismos da resposta imune inata e humoral que conseguem restringir o 

crescimento do fungo e neutralizar a sua virulência.   

 Porém, quando esses mecanismos falham ocorre o desenvolvimento de 

candidiase vulvovaginal (CVV). Dados mostram que 75% das mulheres em 

idade fértil apresentam pelo menos um episódio de candidiase ao longo da vida 

e, aproximadamente 5% das mulheres apresentam episódios freqüentes e 

refratários, com mais de quatro episódios ao ano (ACHKAR; FRIES, 2010; 

SOBEL, 2007). 

 Diversos estudos têm sido realizados no sentido de esclarecer quais são 

as causas e como ocorre a transformação da levedura da forma comensal para 

a patogênica. De acordo com Sobel (2007) estes eventos são multifatoriais e 

envolve fatores relacionados ao hospedeiro e aos micro-organismos.  

 Para Martinez et al. (2009) o desenvolvimento de candidiase 

vulvovaginal (CVV) é resultante de um aumento exagerado no número de 

Candida spp. As causas para esse super crescimento seria o uso de 

antibacterianos e de duchas vaginais (CHENG et al., 2010) que poderiam levar 

a diminuição do  número de lactobacilos.  

 Os lactobacilos estão presentes na vagina de mulheres em idade fértil e 

sua função é prevenir o aumento no número de patógenos através da produção 

de ácidos, bacteriocinas, biossulfactantes, peróxido de hidrogênio e moléculas 

coagregativas. Os lactobacilos e as leveduras podem ser encontradas na 

vagina de mulheres saudáveis. Contudo, a diminuição dos lactobacilos 

proporciona um super crescimento das leveduras. e essas são capazes de 

destruir as células epiteliais por invasão direta e causar a liberação de 

substâncias como as prostaglandinas e bradicininas que levam a  inflamação 



vulvovaginal (vaginites). Esta invasão pode estar associada a capacidade das 

leveduras em produzir enzimas extracélulares, como proteases e fosfolipases  

(MARTINEZ et al., 2009).  

 Beigi et al. (2004) sugerem que vários fatores relacionados aos 

hospedeiros como portadores de HIV, com diabetes, que fazem uso de 

contraceptivos orais e o uso recente de antimicrobianos favorecem essa 

transformação (MASHBURN, 2006). Em mulheres que apresentam atopia ao 

contato com produtos químicos, alergia local ou reações de hipersensibilidade 

o meio vaginal pode ser alterado, facilitando a transformação do estado de 

colonização para vaginite sintomática (SHAH et al., 2006). 

 

1.4 Fatores relacionados à virulência das leveduras 

 

 As leveduras patogênicas podem codificar genes que são específicos 

para a patogenicidade e outras propriedades importantes no processo de 

infecção. Esses fatores incluem adesinas, que mediam a ligação da levedura à 

superfície célular, como os fatores de agregação ao epitélio e endotélio, que 

incluem as proteínases aspárticas secretadas, as fosfolipases e as lipases. 

 O primeiro passo para que ocorra a infecção é a interação com as 

células hospedeiras. As leveduras do gênero Candida são capazes de 

expressar várias adesinas, com capacidade de quebrar as proteínas da matriz 

extracélular das mucosas e das células endoteliais (SUNDSTROM, 2002).  

 As proteínas que mediam a aderência e a invasão de Candida spp as 

células hospedeiras tem sido foco de numerosas investigações.  

 Os genes da família de sequências tipo aglutinina (Als) são adesinas 

amplamente estudadas em C. albicans. Estas adesinas são codificadas por 

uma família de genes ALS composta de nove integrantes distintos presentes no 

genoma de C. albicans.  

 As proteínas ALS têm três diferentes domínios. O primeiro é N terminal, 

constituído por aproximadamente 433 aminoácidos que, provavelmente estão 

relacionados com a função adesiva. A região central de domínio consiste em 

regiões repetitivas com essa sequencia de aminoácidos. O domínio C terminal 

varia de comprimento e, apresenta sequências variadas, mas, todas as 



proteínas desta região estão fortemente ligadas por carboidratos com a região 

N terminal (ZHAO et al., 2004) 

 Em cada proteína Als madura, há uma região N terminal em uma região 

chamada de T, que apresenta um domínio variável denominado de TR (FRANK 

et al., 2010). Por exemplo, Filler 2006 descreve que Als1p e Als3  mediam a 

aderência às células epiteliais da mucosa oral e às células do endotélio 

vascular. Alsp5 liga-se à matriz extracelular (FILLER, 2006). 

 Em C. glabrata, o maior grupo de adesinas é codificado pela família de 

genes EPA (adesinas epiteliais). A estrutura dessas proteínas é semelhante a 

das ALS, de C. albicans, contudo, a diferença entre elas está no fato de que a 

expressão gênica da EPA é governada por silenciadores subteloméricos, 

enquanto a expressão de ALS é governada por outros mecanismos (FRANK et 

al., 2010). 

 Outra importante adesina de Candida spp é a Hwp1 (proteína 1 de 

parede de hifa), encontrada exclusivamente na superfície do tubo germinativo e 

que regula ligações fortes das leveduras às células hospedeiras. Estudo 

realizado por Naglik et al., com amostras provenientes de mulheres portadoras 

assintomáticas e sintomáticas de leveduras, mostrou que a expressão de 

Hwp1estava presente em ambos os casos. Nas mulheres que foram utilizadas 

como controle negativo, a Hwp1 não foi detectada. Esse fato sugere que a 

função dessa adesina pode estar relacionada ao processo de adesão do micro-

organismo ao tecido do hospedeiro (NAGLIK et al., 2006).  

 Um grande número de proteínas de matriz extracelular (ECM) são 

expressas por C. albicans, como as de colágenos tipo um e quatro, lamininas, 

fibrinogênio, fibronectinas e elastinas. Essas proteínas contribuem para a 

virulência da levedura pois formam uma complexa rede proteica que fornece 

múltiplos sítios para fixação do micro-organismo, aumentando assim, a eficácia 

da interação célula com célula e matriz célula (CHAFIN, 2008). 

 Dentre essas funções de virulência estão a produção de enzimas que 

facilitam a hidrólise das membranas celulares dos hospedeiros, favorecem a 

adesão e invasão do tecido, ou causam danos as células e moléculas do 

sistema de defesa do hospedeiro (NAGLIK et al., 2003a).  

 A família de genes SAP é a melhor caracterizada em termos de padrões 

de expressão, durante a infecção por Candida spp. Dependendo da situação, 



diferentes genes são expressos e exercem papel fundamental na invasão dos 

tecidos e órgãos (NAGLIK 2003a, 2008; SCHULZE; SONNENBORN, 2009). 

 As proteinases são classificadas com base em seu mecanismo catalítico 

e não de acordo com a origem, sitio anatômico, tipo de substrato ou função 

fisiológica, Classicamente, as proteinases foram distinguidas em quatro 

classes, que são serino protease, cisteína, metaloprotease e aspartil 

proteinase.  

 A atividade proteolítica de C. albicans está relacionada com uma família 

de 10 proteinases aspárticas (Sap), com peso molecular que varia de 35 a 

50kDa codificadas, pelos genes SAP1-10 (NAGLIK et al., 2003b; CHAFFIN, 

2008; DABAS; MORCHHÄUSER, 2008). Saps 1-8 são liberadas para o meio 

extracelular e as Saps 9 e 10 são consideradas proteínas de superfície 

(WILLIAMS; LEWIS, 2011). Através de análise filogenética observou-se que os 

produtos da Sap1 a Sap3 e Sap4 e Sap6 são aproximadamente 67 e 89% 

idênticos, respectivamente (CHAFFIN, 2008). 

 As proteinases Saps foram purificadas e caracterizadas através de 

sobrenadantes de cultura de células crescidas em meio contendo albumina 

bovina (BSA) em pH 5. Contudo, na literatura, há trabalhos que relatam a 

utilização de vários meios de cultura para a expressão das Saps (WHITE; 

AGABIAN, 1995). Em meio contendo nitrogênio como única fonte de proteína, 

ocorre uma perda significativa de Sap2, Sap4 e Sap6, contudo, a deleção de 

Sap2 torna C. albicans incapaz de crescer em meio “Yeast Carbon Base” 

albumina bovina, que contém albumina bovina como única fonte de nitrogênio. 

Staib et al. (2002) suportam a ideia de que a capacidade de C. albicans utilizar 

nitrogênio pode ser importante para o crescimento da leveduras em certos 

nichos do hospedeiro. As características das Saps estão descritas na Tabela 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1: Características bioquímicas das Saps 

 

 ne: não encontrado. Técnica: SDS 

 Fonte: adaptado por Naglik et al. (2003a) 

 

 A atividade ótima de pH difere na expressão das Saps. A atividade ótima 

dessas enzimas é, em geral, em pH ácido. Este fato pode ser uma 

desvantagem em potencial, desde que os tecidos dos hospedeiros são mais 

neutros que ácidos. Candida spp é um comensal da vagina, com um pH ácido 

e da cavidade oral, que tem pH neutro. O pH normal do sangue é em torno de 

7.4. Para compensar, há algumas respostas diferentes entre a expressão de 

Saps em resposta ao pH. A atividade de pH é entre 2 a 7. Sap1-3 tem atividade 

alta em valores de pH menor, de 3 a 5, enquanto Sap4-6 tem atividade entre 

pH 5 a 7 (CHAFFIN, 2008). 

 Todas as espécies de Candida secretam Saps, contudo, essa expressão 

pode variar de uma espécie para outra. As espécies de Candida consideradas 

mais patogênicas, como C. albicans (XU et al., 2005; SIKORA et al., 2011), C. 

dubliniensis, C. tropicalis (SIKORA et al., 2011) têm maior expressão de Saps 

mas, de acordo com Trofa et al. (2008), a expressão de Saps em C. 

parapsilosis é menor do que em C. albicans, porém, não foi observado 

ausência de atividade das Saps em isolados clínicos incomuns, como C. kefyr, 

C. guilliermondii (NAGLIK et al., 2004) e C. glabrata  (LIAN; LIU, 2007).  

 Vários trabalhos, realizados “in vitro”, demonstram que há padrões 

distintos da expressão de Saps, nas leveduras, nos diferentes estágios de 

infecção (NAGLIK et al., 2004). Em estudo realizado por Naglik et al. (2003b),  

o autor utilizou células epiteliais humanas provenientes da mucosa vaginal e 

infectou essas células com leveduras provenientes de 130 indivíduos 

portadores assintomáticos e com infecção por Candida spp. O autor concluiu 

Gene Massa mol (kDa) Atividade ótima de pH Ponto isoeletrico Referência

SAP1 38 3.2-4.5 4 Borg-von Zepelin et al. 1998

SAP2 40 3.2-3.5 4.25 Borg-von Zepelin et al. 1999

SAP3 41 3.2-3.5 5.7 Borg-von Zepelin et al. 2000

SAP4 40 5 ne Borg-von Zepelin et al. 2001

SAP5 37 5 ne Borg-von Zepelin et al. 2002

SAP6 40 5 ne Borg-von Zepelin et al. 2003

SAP7 ne ne ne Borg-von Zepelin et al. 2004

SAP8 41 ne ne Morrison et al. 1993

SAP9 ne ne ne

SAP10 ne ne



que, todos os membros da família Sap foram expressos durante a colonização 

e durante o período patogênico (desenvolvimento da doença); certos genes 

SAP podem ser papel mais expressivo durante a infecção.  

 A conclusão de que as Saps são expressas em portadores 

assintomáticos de leveduras é baseada em vários trabalhos. Ripeau et al. 

(2002) demonstraram que em modelo animal de candidiase orofaríngea, Sap1-

6 e Sap9 foram detectadas continuamente, durante todo o processo de 

infecção.  Para Cassone et al. (2002) em infecção gastrointestinal, Sap4 e 6 

foram continuamente expressa, e que Saps2, 3 e 5 ocasionalmente foram 

detectadas. Conclusão similar chegou Felk et al. (2002), em infecção 

intraperitoneal. Esses dados indicam que a expressão e regulação dos genes 

SAPS depende do tipo e do estágio da infecção por Candida spp e que o pH e 

o substrato são de extrema importância para a expressão desses genes 

(NAGLIK et al., 2004). 

 O papel exercido pelas Saps “in vivo” tem sido objeto de vários estudos. 

Os meios de cultura utilizados, normalmente, favorecem a expressão da Sap2 

e essa tem sido a mais estudada.  

 De acordo com Moschhäuser et al. (1997) a atividade da Sap2 está 

relacionada com a degradação de varias proteínas presentes na mucosa dos 

hospedeiros incluindo a queratina, o colágeno, a vimectina, a fibronectina, a 

laminina e a mucina. A eficiente remoção das barreiras dos hospedeiros 

poderia não somente melhorar o aporte nutricional para as células, como 

também poderia facilitar a adesão, colonização, penetração aos tecidos do 

hospedeiro e disseminação da Candida spp para o sistema circulatório 

(NAGLIK et al., 2004). 

 O papel exercido pela Sap2, na aderência, invasão e infecção pode ser 

confirmado pela adição de pepstatina A, em ensaios “in vitro”. A adição deste 

inibidor de protease leva uma inibição da digestão da mucina, indicando que as 

proteinases expressas pelas espécies de Candida podem degradar as 

proteínas de barreiras, presente nas mucosas (FALLON et al., 1997). 

 A primeira função atribuída as SAPS4-6 estavam relacionadas a 

formação de hifas, em valores de pH neutro (CHAFFIN, 2008; WHITE; 

AGABIAN, 1995;). Contudo, os estudos prosseguiram e, Hube et al. (1997) 

propuseram que a função desses genes estaria relacionada às infecções 



sistêmicas e que essas SAPS não participariam da patogenicidade das 

infecções superficiais. Porém, Felk et al. (2002) propuseram que os  genes 

SAP4-6 estavam envolvidos com a evasão do sistema imunológico.  

 A produção de Sap8 é regulada pela temperatura, sendo mais 

abundante a 25 ºC do que a 37 ºC, sugerindo que esses genes operam na 

transformação dos diferentes fenótipos de Candida spp, da fase opaca (O) para 

a fase branca (W).   

 Poucos estudos analisam a expressão de Sap8, Sap9 e Sap10, já que 

há evidências de que a secreção dessas enzimas ocorre de forma distinta, ou 

seja, elas não são enzimas extracelulares. A atividade de Sap9 e Sap10 parece 

estar relacionada com a regulação e manutenção da integridade da superfície 

celular (LIAN; LU, 2007). Xu et al. (2005) demonstraram que SAP10 parece 

estar relacionada com a aquisição de resistência ao fluconazol, por amostras 

de Candida albicans.  

 A análise da expressão das SAPS, em candidiase vulvovaginal tem sido 

estudada por vários autores. Em 1999, De Bernardis et al. observaram que a 

deleção de genes SAP2 pode diminuir totalmente o potencial de C. albicans de 

produzir infecções vaginais, em ratas. Ao inserir cepas mutantes de SAPS1,2 e 

3, os autores observaram que os mutantes de SAPS 2 foram menos virulentos 

que os demais. Ao reinserir o gene, a patogenicidade retornou, demonstrando 

a importância desse gene, para patogenicidade. A quebra dos genes SAPS 1 e 

3 foi menos danosa, do que a quebra dos genes SAP2. 

 De acordo com Naglik et al. (2003a), a expressão de SAP1, SAP3, 

SAP4. SAP7 e SAP8 estão mais relacionadas com doenças na mucosa oral, 

enquanto as SAP1, SAP4 e SAP6-8 estão associadas com infecção vaginal. 

Contudo, vários estudos têm demonstrado outros resultados. Na Figura 1 há a 

provável expressão dos genes SAPS com os estágios de infecção. 

 Lian e Liu (2007) analisaram a expressão de SAP1– SAP7, através da 

técnica de PCR transcriptase reversa (RT), de amostras de secreção vaginal, 

provenientes de mulheres portadoras assintomáticas e com quadros de 

vulvovaginites primaria e recorrente. Neste estudo, os autores encontraram 

SAP2, SAP4-6 em todas as amostras; SAP7 foram predominantemente 

encontradas nas amostras de portadoras assintomáticas e SAP1 e SAP3 foram 

encontradas somente nas mulheres com quadros de candidiase vulvovaginal, 



comprovando que, a expressão de genes SAP pode ser diferente durante o 

processo de colonização e da produção de doença. Resultado semelhante ao 

obtido por Naglik et al. (2003b). Em estudo realizado com mulheres portadoras 

assintomáticas e sintomáticas, os autores observaram que a expressão de 

SAP3 foi maior em mulheres sintomáticas do que em assintomáticas, indicando 

que a expressão de SAP3 poderia auxiliar na infecção por Candida spp. 

 

Figura 1: Expressão de SAPS e a função fisiológica associada a cada um dos 

genes 

 

                  Fonte: Adaptado de Naglik et al. (2004) 

 

 Em um estudo realizado por Ishiguro et al. (1992) os autores estudaram 

as características sorológicas de mulheres portadoras sintomáticas e 

assintomáticas. Os autores obervaram que o padrão de ligação contra os 
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antígenos celulares e a frequência de detecção de antígenos não foi diferente 

nos dois grupos. Contudo, quando os autores testaram a atividade dos 

anticorpos contra a Saps purificadas, a partir de meio de cultura específico, a 

expressão de anticorpos IgG foi maior no grupo das sintomáticas do que nas 

assintomáticas, comprovando que as Saps podem estimular a produção de 

anticorpos. No grupo das assintomáticas, 18% expressaram anticorpos 

também. De acordo com os autores, esse fenômeno pode estar associado a 

presença de Candida spp em outros locais do corpo.  

 Outro grupo de enzimas hidrolíticas secretadas por Candida spp são as 

fosfolipases (PL) e sete genes distintos foram identificados e ligados a essa 

produção, sendo denominados de PLA, PLB1, PLB2, PLC1, PLC2, PLC3 e 

PLD1. Essas enzimas normalmente hidrolisam ligações ésteres dos 

fosfolipídios e, nos hospedeiros, podem auxiliar na degradação das 

membranas celulares, que pode levar a lise da celular. Este processo pode 

facilitar tanto a adesão das leveduras quanto a penetração da levedura aos 

tecidos (WILLIAMS; LEWIS, 2011). A expressão de fosfolipase, em meio 

utilizando-se gema de ovo é menor em C. glabrata do que em outras espécies 

de Candida. Em estudo realizado por Al-Rawi (1999), com noventa e oito 

isolados de Candida glabrata, provenientes de secreção vaginal, não 

produziram essa enzima.  

 A pouca expressão dos genes SAPS e PL em amostras de C. glabrata 

ser indicativo de uma menor virulência dessa espécie. Alternativamente, as 

amostras de C. glabrata parecem expressar as proteínas denominadas de YPS 

(yapsin like). As YPS são proteínas de superfície primariamente identificadas 

em Saccharomyces cerevisae (KRYSAN et al., 2005).  

 

1.5 Espécies de Candida spp envolvidas na candidíase vulvovaginal 

 

 A distribuição das leveduras do gênero Candida, identificadas em 

mulheres portadoras assintomáticas e sintomáticas, varia de acordo com a 

localização geográfica bem como, de acordo com a população estudada 

(ACHKAR; FRIES, 2010). 

 Normalmente, apenas uma espécie é encontrada em amostras de 

conteúdo vaginal. Contudo, aproximadamente de 2 a 5% das mulheres podem 



apresentar uma ou mais espécies, no conteúdo vaginal. Geralmente, este fato 

está associado ao desenvolvimento de candidiase recorrente (FAN et al., 

2008).  

 C. albicans é a espécie mais isolada em casos de vulvovaginites por 

Candida, sendo isolada de 70-90% dos casos (FAN et al., 2008; PIROTTA et 

al., 2006). Essa espécie é a melhor estudada e, pode ser encontrada como 

comensal em varias partes do organismo, como no trato gastrointestinal, na 

mucosa oral e na mucosa vaginal. Contudo, poucos estudos relatam a 

presença de C. albicans no ambiente (PAULA et al., 1983). Esta aparente 

ausência pode estar associada a adaptações no ciclo de vida da levedura 

(COOPER JR., 2011).  

 Quando cultivada em meios de cultura próprios e, em temperaturas 

ótimas. C. albicans produz estruturas que permitem diferenciá-la das demais 

espécies, como a capacidade de produzir clamidoconídeos, na posição 

terminal das hifas. Outra característica importante é o estágio inicial da hifa que 

é diferente pois, há a ausência de constrição, na base, formando a estrutura 

conhecida como tubo germinativo. Em meio cromogênico, CHROMagar 

Candida, Candida albicans  apresenta coloração verde (COOPER JR., 2011). 

 Em 1995, Sullivan et al. descreveram, em amostras isoladas de 

cavidade oral de indivíduos portadores da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida, uma espécie de levedura com características fenotípicas bastante 

similares a C. albicans. Atualmente, alguns autores propõem a existência de 

testes fenotípicos que parecem permitir a diferenciação entre as duas espécies, 

como a termotolerância a temperatura de 45 ºC e a capacidade de crescimento 

Sabouraud hipertônico (ALBERT et al., 2002),  apresentados por C. albicans 

(LORETO et al., 2010; SULLIVAN 2005).  

 A presença de C. dubliniensis em secreção vaginal de mulheres sem 

imunodeficiência parece ser inexpressiva. Us e Cengiz (2007) coletaram 

amostras de mulheres gestantes e, 2,43% apresentaram características 

fenotípicas de C. dubliniensis, porém, os autores não relatam a realização de 

testes genotípicos que confirmem esse dado. Na Turquia, AL-Sweich et al., em 

2005, analisaram 1644 amostras de coleção de cultura, provenientes de uma 

maternidade, identificadas como C. albicans e, observaram que, a presença de 

C. dubliniensis nestas amostras foi de 0,2%, através de análise molecular. 



Entre mulheres portadoras de HIV, Badiee et al. (2010) relataram que, das 86 

amostras de Candida spp provenientes de secreção vaginal, 13,3% foram 

identificadas como C. dubliniensis, comprovando, assim, que este patógeno 

parece estar intimamente relacionado com a presença de HIV.  

 Outra espécie de grande importância médica é Candida glabrata (FAN et 

al., 2008; OZCAN et al., 2006). Dentre as Candida não albicans, essa é 

considerada de maior importância, não só em casos de candidiase 

vulvovaginal, como em outros quadros clínicos, como na colonização da 

mucosa oral e em infecções do sangue (COOPER JR., 2011).  

 Nas rotinas laboratoriais, a distinção de C. glabrata de outras espécies 

patogênicas é relativamente simples, pois, essa não produz hifas e pseudo-

hifas em meio contendo ágar fubá, com Tween 80 e são observados apenas 

blastoconídeos pequenos. Contudo, a diferenciação dessa com C. famata pode 

depender de provas bioquímicas específicas. Em meio cromogênico, C. 

glabrata produz uma coloração que varia de cor de rosa claro ao magenta. 

Essa coloração pode ser produzida por outras espécies de Candida, fato que 

não permite a utilização dos meios cromogênicos como única ferramenta para 

a identificação dessa espécie. 

 Cooper Jr. (2011) chama a atenção para a dificuldade de cultivar e 

manter as amostras de C. glabrata em meios usualmente utilizados em 

laboratório, pois, para que essa manutenção seja eficaz, a levedura depende 

de meio enriquecido com uma fonte de colesterol exógeno, pois, as cepas 

utilizariam o colesterol, presente no meio de cultura, para a síntese do 

ergosterol, presente em sua membrana estrutural.  

 A taxonomia de Candida glabrata é um tanto controversa. Inicialmente, a 

levedura, descrita por Berlese, em 1895, foi denominada como Cryptococcus 

glabratus. Em 1938, Lodder e De Vries usaram o termo Torulopis glabrata e, 

em 1978, Yarrow e Meyer incluíram essa levedura no gênero Candida (apud 

MENDLING et al., 2003). Entretanto, estudos moleculares recentes, mostram 

que C. glabrata possui maior similaridade com Saccharomyces cerevisae do 

que com as leveduras do gênero Candida (KUO et al., 2010; MIYAZAKI et al., 

2011; ROETZER, 2011). 

 A presença de C. glabrata no conteúdo vaginal é bastante expressiva. 

Mendling (1988) relata que 25% das mulheres podem ser portadoras 



assintomáticas dessa espécie. Essa colonização parece estar associada com a 

idade. Em um estudo realizado por Qi et al. (2005), os autores estudaram 273 

jovens saudáveis, com idade inferior a 21 anos. O grupo que apresentou maior 

colonização por C. glabrata foi o de jovens com idade entre 18 e 21 anos, 

comprovando essa hipótese.  

 C. tropicalis está associada a infecções por Candida spp na corrente 

sanguínea, em pacientes com leucemia (MARINA et al., 1991) e com 

neutropenia, após um longo tempo de hospitalização (PEMAN et al., 2011). Em 

quadros de candidiase vulvovaginal, embora as amostras de C. tropicalis 

apresentem sensibilidade “in vitro” as drogas antifúngicas utilizadas, essa 

espécie está relacionada à casos de candidiase recorrente (KOTHAVADE et 

al., 2010).  

 Em isolados de secreção vaginal, C. tropicalis varia bastante. Fan et al.  

(2008) encontraram 0,9% de C, tropicalis, na China; na Grécia, Grigoriou et al. 

(2006) há a descrição de 1,6% do total de isolamentos; Bulmer et al. (1999), 

nas Filipinas relatam a presença dessa levedura em 14% dos isolados. No 

México, C. tropicalis foi a terceira especie mais isolada em mulheres com e 

sem sintomas de infecção vaginal (SANCHEZ et al., 2006). 

 O isolamento do complexo C. parapsilosis em amostras oriundas de 

secreção vaginal é significativa. Bulmer et al. (1999) encontraram a especie 

como a segunda causa mais frequente de candidiase vulvovaginal, com 17.8% 

de isolamento. Aproximadamente 20% das mulheres portadoras assintomáticas 

de leveduras portam C. parapsilosis. Fato esse que levaram Nyirjesy et al. 

(2005) a questionarem se esta presença está ou não associada a produção de 

sintomas, ou se a levedura estaria apenas colonizando a mucosa vaginal.  Os 

resultados obtidos demonstraram que a presença de C. parapsilosis foi de 

8,5% dos isolamentos realizados e, 72,5% dessas mulheres apresentaram 

sintomas de candidiase vulvovaginal.  

 A diferenciação de C. parapsilosis, das demais espécies de Candida spp 

é possível graças a produção de pseudo-hifas alongadas, na forma de 

“pinheiro”. Contudo, o grau de formação de pseudo-hifas varia de acordo com o 

isolado. Em meio cromogênico, a coloração de C. parapsilosis varia de cor-de-

rosa a lavanda (COOPER JR., 2011). 



 A fase telemórfica de C. parapsilosis não foi descrita, na literatura. 

Entretanto, Tavanti et al. (2005), através de análises moleculares sugeriram a 

criação de duas novas espécies: C. orthopsilosis e C. metapsilosis, que 

compõem o chamado complexo C. parapsilosis (GONÇALVES et al., 2009; 

TROFA; GÁCSER; NOSANCHUK, 2008).  

 Outras espécies, como C. krusei (Pichia kudriavzevii) e C. guilliermondii 

(Meyerozyma (Pichia guilliermndii) (COOPER JR., 2011) são leveduras em 

que, o isolamento, em casos de candidiase vulvovaginal varia entre 0,2 a 2%. 

Porém, apresentam características importantes como uma menor sensibilidade 

“in vitro” aos antifúngicos, fato que pode contribuir para maior desenvolvimento 

de recorrência, ou falha terapêutica.  

 

1.6 Sinais e sintomas clínicos de CVV 

 

 Candidiase, na fase aguda usualmente está associada a leucorréia, 

prurido, e hiperemia (MOREIRA; PAULA, 2006).  

 A leucorreia, ou corrimento branco ou amarelado consiste em uma 

mescla de células vaginais com polimorfonucleares (ZIARRUSTA, 2002). Este 

sintoma pode ser agravado durante o período pré-menstrual e, que é aliviado 

após a menstruação. Alterações de pH não são observadas durante a infecção 

aguda por Candida spp. 

  O prurido pode estar associado a reações de hipersensibilidade do 

hospedeiro ou a mecanismos do sistema imunológico (SOBEL, 2007) como a 

liberação de substancias como as prostaglandinas e bradicininas, que possuem 

a capacidade de induzir processos inflamatórios locais (MENDLING, 1988). 

 O exame clínico mostra a presença de eritema difuso ou irregular, na 

parede vaginal e no colo uterino e, ocasionalmente, pode-se observar, ainda, a 

presença de placas de leveduras, na parede vaginal e, consequente formação 

de erosão (MENDLING, 1988). 

  De acordo com Sobel (2007), os sinais e sintomas apresentados não 

permitem distinguir a infecção por Candida albicans das demais espécies. 

Contudo, Geiger at al. (1995) suportam que há padrões distintos da infecção 

causada por C. glabrata. A presença de leucorreia é menos abundante do que 

nas mulheres com C. albicans. Isto pode ser resultante da não formação de 



hifas e pseudo-hifas, por essa espécie. Além disso, percebe-se que há uma 

menor resposta inflamatória e menos disperemia. A presença de sensação de 

ardência é relatada em mulheres com C. glabrata, em substituição ao prurido 

provocado por C. albicans. A presença de eritema difuso é observada, ao 

exame clinico e, não há relatos da presença de placas, na parede vaginal, 

quando a infecção está associada a C. glabrata.  

 Porém, esses sinais e sintomas variam de acordo com o estágio da 

infecção e, faz-se necessário a realização de exames laboratoriais que 

confirmem a espécie envolvida nos quadros de candidiase vulvovaginal. 

 

1.7 Diagnóstico Laboratorial 

 

1.7.1 Identificação Tradicional  

 

 A maneira mais simples de coletar amostras de conteúdo vaginal é com 

auxílio do uso de espéculos, que permitem a avaliação de toda a parede 

vaginal bem como o colo uterino (MENDLING, 1988).  

 Em mulheres com sintomas específicos de candidiase vulvovaginal, o 

conteúdo vaginal pode ser examinado através do exame microscópico direto, 

ou o mesmo pode ser suspenso em solução salina a 0,85% Este procedimento 

pode auxiliar na detecção de elementos, como hifas e blastoconideos, além de 

permitir a exclusão de diagnostico de Trichomonas vaginalis e Gardnerella 

vaginalis (GONZALEZ et al., 2011). A adição de hidróxido de potássio pode 

melhorar a acurácia desse exame, pois facilita a visualização de hifas (SOBEL, 

2007). 

 Contudo, cerca de 50% das mulheres com sintomas de candidiase 

apresentam o exame direto negativo. Esse fato pode indicar a presença de 

espécies que não são formadoras de hifas e pseudo-hifas, como C. glabrata 

(SOBEL, 1998). 

 A coloração do esfregaço pelo método de Gram é um teste indicado 

para o diagnostico de vaginose bacteriana, já que permite a visualização de 

estreptococos, “clue cells” (indicadoras de Gardnerella vaginalis), além de 

permitir a detecção de Trichomonas vaginalis. Apesar de não haver 

preconização para a utilização desse método para o diagnóstico de Candida 



spp, essa coloração mostra-se altamente eficaz em melhorar a visualização 

das estruturas das leveduras, inclusive, facilitando a detecção de 

blastoconideos, presentes em espécies que não filamentam, como ocorre com 

C. glabrata.   

 A não visualização de leveduras, no exame direto, requer a realização 

de cultura do conteúdo vaginal (MENDLING, 1988; SOBEL 2007). A cultura 

está indicada também para casos em que a mulher não responde ao 

tratamento, já que , através da cultura, é possível a identificação da levedura, 

em nível de espécie. Este fato facilita a conduta terapêutica a ser adotada. É 

possível, ainda, a monitoração da eficácia terapêutica, já que de sete a dez 

dias após o termino da medicação, é possível observar se ainda restam micro-

organismos viáveis (MENDLING, 1988; SOBEL, 2007). 

 A cultura pode ser realizada em vários meios utilizados na microbiologia,  

como ágar sangue ou ágar Chocolate, ou, ainda, em meios específicos para 

isolamento de fungos, como ágar Sabouraud dextrose ou CHROMagar 

Candida ® (Biomerieux, França), que por conter extratos cromogênicos, 

permite  a detecção de mais de uma espécie em um mesmo isolado clinico 

(MADHAVAN et al., 2011; ODDS et al., 2003). 

 Após a obtenção das cepas, a realização de testes bioquímicos, como 

os testes de assimilação (BEIJERICK, 1889) e de fermentação de açúcares e 

permite a identificação das leveduras, em nível de espécie (apud KURZTMAN, 

2011). 

 

1.7.2 Métodos moleculares de diagnóstico de CV 

 

 O diagnóstico das infecções fúngicas é realizado, frequentemente, com 

base nas características morfológicas e metabólicas, o que pode requer dias ou 

semanas para que o isolamento e a identificação das espécies sejam 

concluídos. Com isso, o desenvolvimento de métodos de diagnósticos mais 

rápidos e com maior acurácia têm sido pesquisados (SANDHU et al., 1995). 

Vários grupos (NOBLE, 2005; RIBEIRO et al., 2005) têm desenvolvido os 

testes baseados nas reações em cadeia de polimerase (PCR).  

 O advento da biologia molecular tem providenciado muitas ferramentas 

para os taxonomistas de fungos. As reações de PCR e sequenciamento de 



genes providenciam rápida e acurada identificação de um grande número de 

patógenos. Novas espécies não poderiam ser descritas com base nos testes 

fenotípicos. 

1.7.2.1 Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) e sequenciamento  

 

 O alvo mais frequente das pesquisas de PCR são os DNA ribossomais. 

Os genes de DNA ribossomal são encontrados em todos os micro-organismos 

e são conhecidos por acumular mutações lentas (IWEN; HINRICHS, RUPP, 

2002). 

 A maior parte do genoma haploide de Candida spp consiste em DNA 

mitocondrial e DNA ribossômico (DNAr). No DNA ribossomal existe, três 

regiões codificadoras relativamente conservadas que incluem a região 18S, 

uma sequencia altamente conservada de 5.8S e a região 28S . 

 Entre a região 5.8S e a 28S existem regiões de sequências variáveis 

denominadas de regiões Espaçadores Internos Transcritos, ou em inglês, 

Internal Transcribed Spaces, ITS 1 e ITS2 são regiões que permaneceram 

conservadas ao longo da evolução. A região ITS1 apresenta uma rápida 

evolução e a região ITS2 apresenta uma evolução moderadamente rápida, 

demonstrando baixo polimorfismo intraespecífico e alto polimorfismo 

interespecífico (IWEN; HINRICHS, RUPP, 2002; PINCUS; ORENGA, 

CHATELLIER, 2007).  

 Kurztzman et al. (2008) descreveram a existência de divergências 

extensas na região D1/D2 do DNA ribossomal que permite a  diferenciação de 

até 500  especies de Ascomicetos.  De acordo com os autores alterações de 

1% dos 600 nucleotídeos presentes nessa região podem ser suficientes para 

distinguir as espécies e, alterações de um a três nucleotídeos é suficiente para 

diferenciar espécies correlacionadas ou similares.  

 Através das análises das regiões ITS e D1/D2 é possível a identificação 

de leveduras, em gênero e espécie (CHEN et al., 2000; CIARDO et al., 2006; 

FELL et al., 2000; LIGOURI et al., 2010); verificar se há alterações entre as 

espécies (IIDA et al., 2005) e ainda se, as espécies estão inter-relacionadas 

(KURZTMAN; ROBNETT 1997). A Figura 2 traz um desenho esquemático da 

região ITS. 

 



 

 

 

Figura 2: Localização das regiões ITS 1 e ITS 2 

 

 

Fonte: PINCUS; ORENGA, CHATELLIER, 2007 

 Fonseca et al. (2000), através da análise da região D1/D2 identificaram 

uma nova espécie de Candida chamada C. tartarinovans, que possui grande 

aplicação biotecnológica, pois é capaz de degradar acido tartárico. 

 Fell et al. (2000) realizaram análise de 337 isolados de leveduras 

pertencentes aos  Basidiomicetos ou “Basidiomycetes like” e, através  da 

região D1/D2 foi possível a diferenciação das leveduras em “clusters”. De 

acordo com os autores a análise da região D1/D2 permite a diferenciação da 

maioria das espécies. Porém, uma análise mais segura é obtida através da 

análise conjunta dessa região (D1/D2) com a região ITS. Opinião que também 

é compartilhada por Fonseca et al. (2000) e Kurtzman et al., (2007). 

 Com isso, vários estudos estão utilizando o sequenciamento direto das 

regiões ITS e D1/D2 para identificação de leveduras. A capacidade de 

sequenciar os ácidos nucleicos proporcionou um grande avanço nas áreas da 

Biologia e da Medicina, pois, possibilitou a ampliação do conhecimento da 

estrutura primaria dos genes e auxiliou na inferência da função das sequências 

já conhecidas (FLOREZ et al., 2007).  

 Após a realização do sequenciamento, as ferramentas de bioinformática 

e os bancos de dados de domínio público possibilitou um avanço na análise 
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dos resultados. O banco de sequências mais popular existente é o Gen Bank, 

do NCBI. 

 Através do sequenciamento da região D1/D2, Garner et al. (2010), 

sequenciaram 109 amostras de leveduras oriundas de amostras clinicas 

veterinárias e identificaram 30 espécies distintas.  

 Porém, de acordo com Ciardo et al. (2006), nem todas as identificações 

geradas pelo Gen Bank são altamente confiáveis, pois, em casos de pequenas 

alterações na sequencia de nucleotídeo, o banco pode entender que há uma 

espécie não conhecida, ou ainda, podem haver sequências que não foram 

depositadas no banco, gerando alguns erros de identificação.  

 O advento das técnicas de separação de DNA cromossomal intacto por 

eletroforese em eucariotos pequenos tem providenciado, nas ultimas duas 

décadas, meios de caracterizar arranjos de cromossomos. Estas técnicas têm 

fornecido novas informações fundamentais para uma organização básica sobre 

o genoma de muitas espécies de fungos. Essas pesquisas são baseadas na 

separação eletroforética de DNA não digerido  ou por comparação de padrões 

de macro restrições obtidas pelo uso de endonucleases de restrição. A 

aplicação desses protocolos permitem obter espécies com padrões cada vez 

mais específicos (BELLOCH et al., 1997; FLOREZ, et al.,. 2007). 

 Em comparação com os métodos de detecção direta, que utilizam 

sequências universais ou espécie especificas, as técnicas de tipagem  tem 

como objetivos identificar a mesma linhagem em isolados independentes; 

identificar mudanças microevolutivas em uma mesma linhagem (isolados que 

são altamente similares, porém, não idênticos; agrupar isolados 

moderadamente relacionados e, identificar isolados completamente não 

relacionados (BORIOLLO; HOFLING, 2004). 

 As espécies fúngicas apresentam cromossomos de comprimentos 

polimórficos que são resultantes de rearranjos cromossômicos desiguais ou de 

quebra de parte do cromossomo.  

 As sequências polimórficas podem ser avaliadas através da técnica de 

cariotipagem eletroforética em gel de campo pulsado (PFGE). Essa técnica 

permite a separação de fragmentos de DNA utilizando campo pulsado. A fim de 

se evitar a quebra do DNA durante a extração, as células são colocadas 

inteiras em blocos de agarose e a quebra dos componentes celulares é 



realizada com a adição de soluções tampão no bloco inicial e, são tratados com 

enzimas e detergentes, que removem os componentes celulares. Os 

fragmentos do DNA da levedura é, então, separado de acordo com o tamanho 

e, podem ser visualizados em gel corado com brometo de etídio. Através da 

técnica de PFGE é possível visualizar fragmentos que variam de 10 a 800 

quilobases (TRTCHOVA; RADAVSKY, 2006).  

 Em 1988, Merz et al., analisaram dezessete isolados de C. albicans e 

encontraram 14 padrões distintos de bandas. Em 1989, o mesmo autor em 

conjunto com Kaufmann avaliaram o perfil cromossômico de trinta e três 

amostras de C. glabrata e, observaram que o número de bandas variava de 9 a 

12, com peso de 445 a 3000 quilobases. Nesse estudo, 22 padrões distintos de 

bandas foram observados, 

 Vasquez et al. (1993) compararam o perfil cromossômico de várias 

espécies de Candida, através da técnica de PFGE e da análise de enzimas de 

restrição (REA). No PFGE, os autores encontraram 14 padrões de C. 

lusitaniae; 16 de C. glabrata; 10 de C. tropicalis, 10 de C. parapsilosis e 7 de C. 

kefyr. Através da técnica de REA, os índices obtidos foram 2 de C. lusitaniae, 2 

de C. glabrata, 5 de C. tropicalis, 3 de C. parapsilosis e 1 de C. kefyr. Esses 

dados comprovam que a técnica de PFGE apresenta maior poder de 

discriminação dos isolados do que a REA.  

 Com isso, vários estudos epidemiológicos utilizam o PFGE (DE 

BERNARDIS et al., 1999; DOI et al., 1992; KHATAK et al., 1992; SHIN et al., 

2001; 2004). A técnica apresenta a desvantagem de ser trabalhosa e, os 

resultados demorarem até cinco dias para serem concluídos, o que inviabiliza 

sua utilização em rotinas laboratoriais. Porém, sua utilização em estudos 

epidemiológicos é de suma importância.  

 

1.8 Tratamento da CVV 

 

 O tratamento das infecções vaginais deve ser realizado de acordo com o 

histórico individual de cada mulher e a classificação da candidiase vulvovaginal 

é importante para determinar a duração do mesmo (SOBEL et al., 2004).  

 De acordo com Sobel (2007), o tratamento de mulheres portadoras 

assintomáticas é controverso, pois, as leveduras poderiam estar em equilíbrio 



com os demais micro-organismos presentes na microbiota vaginal e, ao inserir 

a utilização de um fármaco, o mesmo seria rompido. Por outro lado, a presença 

de leveduras, na mucosa vaginal, poderia ser precursora do desenvolvimento 

de candidiase sintomática, em período, como na gestação, em que há um 

aumento da secreção dos hormônios femininos, ou ainda, em casos de parto 

natural, no momento da passagem do bebê pelo canal vaginal pode ocorrer 

contaminação da mucosa oral dos recém-nascidos, predispondo-os a infecções 

secundárias graves como septicemias. 

 A conduta terapêutica a ser adotada,, nos tratamentos de quadros 

clínicos de candidiase vulvovaginal deve ser realizada de forma individual e, 

deve levar em conta o quadro clinico apresentado.  

 Em casos de candidiase vulvovaginal primária as mulheres podem ser 

tratadas com doses simples de antifúngicos, como o butoconazol, clotrimazol, 

miconazol, econazol ou nistatina. 

 Contudo, quando após o fim do tratamento ainda persistem sinais de 

infecção, faz-se necessário um tratamento mais prolongado, de 5 a 7 dias 

(SOBEL, 2007). 

 Os antifúngicos disponíveis para o tratamento de candidiase 

vulvovaginal podem estar na forma de cremes e pomadas, para uso tópico; na 

forma de óvulos, que devem ser utilizados como supositórios, ou como 

capsulas, para ser administrado por via oral. De acordo com Seidman e Skokos 

(2005) nos Estados Unidos, o tratamento de escolha, para casos mais simples 

é com tioconazol na forma de creme; com soluções que contenham 6,5% de 

miconazol, na forma de óvulos ou com dose única de fluconazol, por via oral. 

 De acordo com Sobel (2007), o uso dos antifúngicos na forma tópica é 

bem tolerado, contudo, algumas mulheres relatam a sensação de ardência. 

Porém, a taxa de cura pode variar de 80 a 90%, em casos menos severos da 

doença (REEF et al., 1995). 

 Na literatura, vários trabalhos comparam a eficácia dos cremes com o 

uso de fluconazol, via oral.  

 Mendling  et al. (2004) compararam a performance do clotrimazol, sob 

duas formas de apresentação, com a performance do fluconazol Os autores 

concluíram que as terapias tópicas podem ser tão eficazes quanto a dose única 

de fluconazol. Após 14 dias, as taxas foram de 62% e 60%, respectivamente. 



Após oito semanas, 50% das mulheres, com histórico de candidiase recorrente 

relataram o reaparecimento dos sintomas, em ambos os tratamentos.  

 Seidman e Skokos (2005) realizaram estudo comparativo com creme a 

base de butoconazol e fluconazol, via oral. Neste estudo, os autores relatam 

que houve o desaparecimento dos sintomas clínicos mais rapidamente, nas 

mulheres que fizeram uso de creme.  

 O tratamento da candidiase vulvovaginal recorrente é mais complicado, 

pois, é um quadro multifatorial e, necessita de uma atenção mais direta.  

Nesses casos, faz se necessária a adoção de regimes profiláticos de 

antifúngicos, durante um período mais prolongado. O uso do cetoconazol, por 

três meses (100mg/dia) e o uso de supositório a base de clotrimazol ou a 

prescrição de 150mg de fluconazol, por via oral, pelo período de três meses, 

são os tratamentos indicados. Contudo, o cetoconazol é pouco utilizado, devido 

a toxicidade (SOBEL, 2007). 

 Alguns autores indicam o uso de terapias alternativas para o tratamento 

de candidíase recorrente, como o uso de probióticos. Outro caso que merece 

atenção mais detalhada é quando a mulher apresenta quadros de candidiase 

causados por Candida não-albicans. As vulvovaginites causadas por C. 

glabrata não respondem ao tratamento com fluconazol. Contudo, há atividade 

moderada com itraconazol, terconazol, cetoconazol e itraconazol (SOBEL, 

1993). 

 Sobel (2007) propõe que nesses casos, seja adotada a utilização de 

600mg de ácido bórico, em cápsulas de gelatina, por 14 dias ou que sejam 

utilizados supositórios a base de anfotericina B. 

 Existem casos em que as mulheres não respondem a terapia apenas 

com ácido bórico, pode se realizar uma terapia combinada de acido bórico com 

uso de nistatina, na forma de cremes e uso oral de itraconazol. 

 

1.9 Testes de Susceptibilidade 

 

 A sensibilidade às drogas antifúngicas varia entre as diferentes espécies 

de Candida. Este fato realça a importância em se identificar as espécies, bem 

como em se determinar as CIMs (Concentração Inibitória Mínima) dos 

antifúngicos para que, dessa forma, seja possível evitar o aparecimento de 



cepas resistentes e se realizar a conduta terapêutica adequada (ST-GERMAIN 

et al., 2001). 

 Consequentemente, houve uma maior necessidade do desenvolvimento 

de métodos padronizados de susceptibilidade "in vitro", que poderiam servir 

como um guia para nortear a escolha terapêutica e para monitorar a eficácia da 

mesma (COSTA et al., 2004).  

 Existem vários testes que podem ser usados para a determinação da 

sensibilidade antifúngica, tais como: 1) Diluição em meio liquido por técnicas de 

macrodiluiçao e microdiluição; 2) Difusão em ágar a partir de discos e fitas com 

concentrações variáveis de antifúngicos. 

 Em 1992 foi publicado pelo Comitê Nacional de Padronização 

Laboratorial (NCCLS), o documento M27-P, para testes de sensibilidade "in 

vitro" para as leveduras (ESPINEL-INGROFF et al., 2006), principalmente para 

Candida spp e Cryptococcus neoformans (LINARES et al., 2004). Em 2002, foi 

aprovado o documento M27-A2, propondo algumas alterações ao documento 

M27A, publicado anteriormente (ACIKGOZ et al., 2004; ANREDRUP et al., 

2001). Esse documento estabelece valores de referência para a realização dos 

testes de sensibilidade "in vitro" pelos métodos de macro e microdiluição em 

caldo e define a interpretação da concentração inibitória mínima (CIM) para 

avaliar a eficácia de alguns antifúngicos (DURAN et al., 2003; SANGLARD, 

2002; SHÜNJI et al., 2004). E em 2008, o CLSI publicou o documento M27-A3 

que inclui os valores de sensibilidade e resistência às drogas anidulafungina 

para os ensaios de susceptibilidade para Candida spp e Cryptococcus spp. . 

 Em 1997, o Comitê Europeu de Testes de Susceptibilidade (EUCAST) 

propôs algumas alterações ao documento do CLSI e, o Subcomitê de Testes 

de Susceptibilidade aos antifúngicos (AFST) desenvolveu o método que hoje é 

chamado de EUCAST EDef 7.1.  

 As diferenças entre os dois métodos estão apresentadas na Tabela 2. 

Diversos estudos (CLAUDINO et al., 2008; CHRYSSANTHOU; CUENCA-

ESTRELLA, 2002; ESPINEL-INGROF et al., 2005; PFALLER et al., 2010; 

RODRIGUEZ-TUDELA et al., 2010) comparam a eficácia dos dois métodos. 

 Rodriguez-Tudela et al. (2007) realizaram ensaios utilizando os dois 

métodos e, concluíram que os resultados foram bastante similares, após 24 

horas de incubação e, na análise de regressão linear, o EUCAST/AFST 



mostrou valores de Concentração Inibitória Mínima inferior ao do método do 

CLSIM27S3.  Cuesta et al. (2010), avaliaram o ponto de corte dos métodos 

para o fluconazol e, encontraram resultados bastante similares entre os dois. 

 

Tabela 2: Diferenças entre os métodos CLSI M27S3  e o Eucast EDef7.1 

Método 

 

Adição 

de 

glicose 

(%) 

Tipo de 

Placa 

Inóculo 

(UFC/mL) 

Tempo de 

incubação 

(h) 

Leitura Ponto de 

corte 

CLSI 

M27S3 

0.2 Fundo 

arredondado 

0.5x10³-

2,5x10³ 

48 Visual Inibição 

substancial 

do 

crescimento 

EUCAST 

EDef7.1 

2 Fundo Plano 0.5x10³- 

2.5x10³ 

24 Espectrofotômetro Inibição de 

50% do 

crescimento, 

em relação 

ao controle 

UFC: Unidade formadora de colônia.  
Fonte: Tabela adaptada do artigo de Rodriguez-Tudela et al., (2007) 

 

  Não obstante, para a realização dos testes de macro e microdiluição, 

problemas como a padronização do inóculo, meio de cultura, pH, período e 

temperatura de incubação e inibição parcial do crescimento dificultam a 

reprodutibilidade dos ensaios.  Em laboratórios de microbiologia onde há um 

grande volume de amostras, esses testes são muito trabalhosos e de leitura 

demorada (ANREDRUP et al., 2001). 

 Com isto, as pesquisas para o desenvolvimento de testes comerciais 

para a verificação da suscetibilidade vêm aumentando. Um dos métodos 

comerciais mais utilizados é o “Etest” (AB BIODISK, Solna, Suíça), que 

consiste em fita plástica impregnada com gradiente de diferentes 

concentrações das drogas antifúngicas, que são depositadas na superfície do 

ágar (SHÜNJI et al., 2004). 



 De acordo com o fabricante os meios recomendados para a realização 

dos ensaios são ágar RPMI com 2% de glicose mais tampão MOPS; ágar 

casitone; ágar Casitone e ágar Müler Hinton. Contudo, um estudo realizado por 

Tortorado et al. (1998) com os três meios de cultura mostrou que os resultados 

obtidos  com a utilização do meio ágar Müller Hinton teve menor concordância 

do que o obtido com os dois outros meios, em  relação ao método do CLSI.   

 Diversos estudos, como os realizados por Colombo et al. (1995),  Dias et 

al. (2006) e Silva et al. (2005), Espinel-Ingroff (2006) comprovam que há uma 

boa correlação entre o "“Etest”" e os métodos de micro e macrodiluição, 

preconizados pelo CLSI. Em 2010, Espinel-Ingroff et al., observaram que, o 

desempenho do “Etest” pode ser superior para detectar a resistência de 

algumas espécies, como C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis e C. krusei, com 

concordância de 87.9 a 100%, em relação ao CLSI M27S3. 

 Essa pesquisa é uma contribuição ao estudo de candidíase vulvovaginal 

levando-se em consideração os aspectos abordados, os questionamentos e 

hipóteses ainda existentes a respeito da intrigante relação existente entre 

parasita e hospedeiro. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



CONCLUSÃO 

 

 Os resultados apontam que não há diferença significativa entre as espécies 

isoladas, nos três grupos. Entre as amostras isoladas no grupo das 

assintomáticas, as espécies mais frequentes foram C. albicans, C. glabrata, 

C. parapsilosis e Rhodotorula spp. As espécies mais isoladas no grupo das 

CVVs foram C. albicans, C. parapsilosis e C. tropicalis. No grupo das 

CVVR, as quatro espécies mais isoladas foram C. albicans, C. glabrata, C. 

parapsilosis e C. tropicalis, porém, não foram encontradas C. glabrata no 

grupo das CVVs; 

 A identificação tradicional (morfofisiológica) mostrou-se eficaz para 

identificar as espécies que são mais frequentes, na mucosa vaginal. 

Contudo, esses testes não permitiram a identificação de quatro isolados de 

Candida haemulonii; catorze isolados apresentaram características 

fenotípicas semelhantes a C. dubliniensis, porém, o sequenciamento 

mostrou que elas eram C. albicans e, dos vinte e quatro isolados 

identificados como C. parapsilosis, dois foram classificados como C. 

metapsilosis, demonstrando que essas diferenças somente podem ser 

detectadas através de métodos moleculares, como o sequenciamento;  

 Através da técnica de PFGE (cariotipagem em campo pulsado) não foi 

possível verificar a similaridade entre as espécies de leveduras, de acordo 

com os grupos estudados; 

 Através dos resultados obtidos não foi possível verificar diferenças entre os 

perfis apresentados pelas leveduras, quanto a frequência, produção de 

enzimas (proteinase e fosfolipase), perfis cromossômicos, em relação aos 

grupos amostrais;  

 Os ensaios realizados mostram que houve uma boa correlação entre o 

método de difusão em ágar (“Etest”) e os métodos de microdiluição;  

 De modo geral, as amostras isoladas do grupo das CVVRs apresentaram 

menor sensibilidade aos antifúngicos; bem como amostras do grupo das 

assintomáticas, pelos três métodos (Etest, Eucast e CLSI); 

 Observamos, através de nossos estudos que faz-se necessária a  

realização de exames laboratoriais, como a identificação das leveduras 

presentes no conteúdo vaginal, mesmo em casos em que a mulher não 



apresente sintomas clínicos de CVV, no momento da consulta; já que, 

mesmo as leveduras provenientes de mulheres assintomáticas podem ser 

resistentes aos antifúngicos usuais.  
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