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Resumo 

 

As espécies do complexo Candida haemulonii (C. haemulonii, C. haemulonii var. 
vulnera e C. duobushaemulonii) e as filogeneticamente relacionadas (C. auris e C. 
pseudohaemulonii) são leveduras emergentes que têm sido identificadas como 
agentes causadores de micoses superficiais e invasivas, responsáveis por altas 
taxas de morbidade e mortalidade. Devido às limitações dos métodos fenotípicos em 
identificar espécies filogeneticamente próximas, como as do complexo C. haemulonii 
e relacionadas, é fundamental a utilização de técnicas moleculares, como o 
sequenciamento da região ITS do DNAr ribossomal, que é considerado padrão ouro 
para a identificação acurada destas espécies. Uma vez que estes micro-organismos 
são encontrados em ambientes hospitalares e tem apresentado baixa 
susceptibilidade aos antifúngicos, é fundamental que mais estudos sejam realizados 
para avaliação de suas características biológicas. Objetivos: (i) Identificar isolados 
clínicos armazenados no Banco de Micro-organismos do LEMI identificados como C. 
haemulonii (sensu lato) e C. auris por sequenciamento da região ITS do DNAr 
gerando sequências de alta qualidade; (ii) Avaliar o perfil de susceptibilidade in vitro 
destes isolados frente a 5 antifúngicos; (iii) Avaliar a capacidade formação de 
biofilme de isolados de C. haemulonii (sensu lato) e espécies relacionadas. Material 
e métodos: Foram selecionados 66 isolados clínicos, obtidos ao longo do período de 
2008 a 2016, provenientes de diferentes centros médicos de quatro países da 
América Latina, oriundos de diferentes sítios de isolamento. Para a identificação 
molecular foi realizado PCR e sequenciamento da região ITS do DNAr e as 
sequências obtidas comparadas com aquelas depositadas no banco genômico 
NCBI. Os testes de susceptibilidade in vitro frente aos antifúngicos fluconazol (FLC), 
voriconazol (VRC), anidulafungina (ANI), 5-fluorocitosina (5-FC) e anfotericina-B 
(AMB) foram realizados de acordo com o documento CLSI M27-A3. Para os ensaios 
de biofilme foram utilizadas placas de 96 poços e a quantificação realizada a partir 
da coloração com cristal violeta. Resultados: Entre os 66 isolados estudados, 37 
foram identificados como C. auris, 11 como C. haemulonii var. vulnera, 9 como C. 
haemulonii (sensu stricto) e 9 como C. duobushaemuonii. Nenhum isolado de C. 
pseudohaemulonii foi encontrado. Foram observadas variações inter-específicas nos 
padrões de susceptibilidade frente aos cinco antifúngicos testados. As 4 espécies 
identificadas mostraram-se resistentes à AMB e FLC. Quanto ao VRC, foram obtidos 
menores valores de CIMs para a maioria dos isolados de C. haemulonii (sensu lato). 
Os fármacos 5-FC e ANI exibiram atividade antifúngica contra os isolados testados. 
Em relação à capacidade de formação de biofilme, as espécies C. haemulonii (sensu 
stricto) e C. haemulonii var. vulnera apresentaram maior variabilidade intra-
específica. C. auris foi a espécie alto formadora de biofilme e C. duobushaemulonii 
baixo formadora. Conclusões: O sequenciamento da região ITS do DNAr permitiu a 
identificação acurada dos isolados analisados e gerou sequências de alta qualidade. 
As espécies do complexo C. haemulonii e C. auris mostraram-se resistentesà AMB e 
FLC, sendo a grande maioria dos isolados susceptíveis à ANI e 5-FC. Todas as 
espécies estudadas foram capazes de formar biofilme, destacando-se os isolados de 
C. auris, como alto formadora de biofilme entre aqueles analisados neste estudo. 

  



  

 

xvi 
 

Abstract 

 

The Candida haemulonii complex (C. haemulonii, C. haemulonii var. vulnera and C. 
duobushaemulonii) and the phylogenetically related species (C. auris and C. 
pseudohaemulonii) are agents of superficial and invasive mycoses, responsible for 
high rates of morbidity and mortality. The phenotypic methods are unable to correctly 
identify closely related species, such as that included in the C. haemulonii complex. It 
is essential to use molecular techniques for identification, and sequencing the ITS 
region of the ribosomal DNA is considered the gold standard method for Candida 
species identification. As these microorganisms can be found in hospital 
environments and have shown low susceptibility to antifungal agents, it is essential 
that more studies are performed to evaluate their biological characteristics. 
Objectives: (i) To identify clinical isolates stored at the Culture Collection of LEMI, 
identified as C. haemulonii (sensu lato) and C. auris by sequencing the ITS region of 
rDNA generating high quality sequences; (ii) To evaluate in vitro susceptibility profile 
of these isolates with 5 antifungal agents; (iii) To evaluate biofilm formation of C. 
haemulonii (sensu lato) isolates and related species. Material and methods: Sixty-six 
clinical isolates from different sites were selected from several medical centers from 
four Latin American countries from 2008 to 2016. For the molecular identification, ITS 
sequencing was performed and the sequences obtained were compared to those 
deposited in NCBI genomic database. Susceptibility tests with the antifungals 
fluconazole (FLC), voriconazole (VRC), anidulafungin (ANI), 5-fluorocytosine (5-FC) 
and amphotericin-B (AMB) were performed according to CLSI document M27-A3. For 
the biofilm assays, 96-well plates were used and biofilm quantification was performed 
by using violet crystal staining. Results: Among the 66 isolates studied, 37 were 
identified as C. auris, 11 as C. haemulonii var. vulnera, 9 as C. haemulonii (sensu 
stricto) and 9 as C. duobushaemuonii. No C. pseudohaemulonii isolates were found. 
Inter-specific variability of antifungal susceptibility was observed among four agents 
tested. The 4 species identified were resistant to AMB and FLC. Regarding VRC, 
lower MICs were obtained for the majority of C. haemulonii (sensu lato) isolates. 5-
FC and ANI agents showed activity against the isolates tested. Regarding the biofilm 
formation, C. haemulonii (sensu stricto) and C. haemulonii var. vulnera were the 
species that showed higher intra-specific variability. The species that presented the 
highest and the lowest biofilm formation were C. auris and C. duobushaemulonii, 
respectively. Conclusions: The sequencing of ITS region allowed accurate 
identification of all isolates and generated high quality sequences. C. haemulonii 
complex and C. auris were resistant to AMB and FLC, but the majority of the isolates 
were susceptible to ANI and 5-FC. All species studied were able to form biofilm, 
especially C. auris, which presented the highest capability to produce biofilm. 
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1.1 Importância de infecções causadas por espécies do gênero Candida 

Leveduras do gênero Candida foram descritas há mais de 200 anos e 

algumas espécies destacam-se por serem causadoras de micoses superficiais ou 

invasivas em seres humanos, consideradas patógenos oportunistas. Alguns destes 

agentes fazem parte da microbiota de indivíduos saudáveis e a transição da forma 

colonizante para infectante depende de fatores relacionados ao hospedeiro como, 

deficiência da imunidade, exposição a antibióticos e procedimentos médicos 

invasivos, bem como fatores relacionados à virulência do micro-organismo (Pfaller & 

Diekema, 2007; Nucci et al., 2010, Calderone, 2002). 

Dentre as infecções causadas por espécies do gênero Candida, destacam-se 

aquelas de corrente sanguínea, pois apesar dos avanços nos métodos de 

diagnóstico e da disponibilidade de alternativas para o tratamento dessas infecções, 

a taxa de mortalidade e morbidade em ambientes hospitalares permanece alta 

(Leaw et al.,2006; Nucci et al., 2013; Colombo et al., 2014; Basseti et al., 2014; Doi 

et al., 2016; Chowdhary et al., 2016). 

As taxas de mortalidade devido à candidíase hematogênica são de 

aproximadamente 50%, entretanto, esses valores podem variar de acordo com a 

região geográfica (Colombo et al., 2014; Basseti et al., 2014; Doi et al., 2016). 

Estudos multicêntricos realizados no Brasil apontaram que a taxa de mortalidade 

dentre os casos de candidemia analisados variou de 41% a 72%, diferentemente 

dos valores descritos nos EUA e Europa, que foram de 23,8% e 54%, 

respectivamente (Costa et al., 2014; Bassett et al., 2014; Bassett et al., 2015; Doi et 

al., 2016; Oud, 2016). 

Espécies do gênero Candida são consideradas um dos principais agentes 

causadores de micoses invasivas, classificadas entre a primeira e sexta causa mais 

comum de infecções de corrente sanguínea em países da América Latina, Europa e 

Estados Unidos (Wisplinghoff et al., 2004; Marchetti et al., 2004; Basseti et al., 2011; 

Pfaller et al., 2011; Magill et al., 2014). Nos Estados Unidos, recentemente Magill e 

colaboradores (2014) reportaram que Candida spp. foi a responsável pelo maior 
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número de infecções de corrente sanguínea ao analisar a prevalência de infecções 

em 183 hospitais de 10 estados. 

No Brasil, estudos multicêntricos que avaliaram a distribuição de micro-

organismos causadores de infecções de corrente sanguínea reportaram que 

Candida sp. foi o sétimo agente mais frequente (Marra et al., 2011; Doi et al., 2016). 

Quanto aos principais grupos de risco para o desenvolvimento de candidíase 

hematogênica, inclui-se principalmente indivíduos portadores de doenças 

neoplásicas ou degenerativas, admitidos em unidades de terapia intensiva (UTI), 

submetidos a procedimentos médicos invasivos, como o uso de cateter venoso em 

posição central, cirurgias de grande porte e hemodiálise, em uso de antibióticos de 

amplo espectro, terapia imunossupressora, entre outros fatores (Pfaller & Diekema, 

2007; Colombo et al., 2013). 

Embora seja um problema de saúde pública mundial, as taxas de incidência 

de candidemia variam substancialmente em diferentes regiões do planeta, uma vez 

que, infecções causadas por diferentes espécies do gênero podem variar de acordo 

com a região geográfica devido a diversos fatores, incluindo idade, situação sócio-

econômica, clima, estado nutricional, higiene e práticas de controle e prevenção de 

infecções (Nishikaku et al.,2010; Quindós et al., 2014; Pfaller et al., 2014). 

Estudos de base populacional reportaram que a incidência de candidemia nos 

Estados Unidos variou entre 9,5 e 14,4 para cada 100.000 habitantes (Cleveland et 

al., 2012; Cleveland et al., 2015; Lockahard et al., 2014). Em países da Europa, essa 

taxa variou de 3,8 a 8,1 por 100.000 habitantes (Ericsson et al., 2013; Puig-Asensio 

et al., 2014; Bitar et al., 2014).  

Devido à ausência de estudos de base populacional que tenham avaliado as 

taxas de candidemia no Brasil e América Latina, estudos de vigilância realizados em 

hospitais sentinela podem ser utilizados como referência para estimar a distribuição 

de infecções invasivas por estes micro-organismos. Na América Latina, após 

registrarem 672 episódios de candidemia em diferentes países, Nucci e 

colaboradores (2013) reportaram a ocorrência de 1,18 casos por 1.000 admissões 
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hospitalares. No Brasil, estudos apontaram taxas entre 1,38 a 6 casos por 1.000 

admissões (Colombo et al., 2013; Moretti et al., 2013; Nucci et al., 2013). 

Dentre as espécies de Candida prevalentes em casos de infecções invasivas 

destacam-se C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis e C. krusei, pois 

são responsáveis por até 90% dos casos de infecções fúngicas de corrente 

sanguínea (Pfaller et al., 2011; Pappas et al., 2016). Dentre estas espécies, C. 

albicans é a mais frequentemente isolada, responsável por até 66% dos casos de 

fungemia (Pfaller et al., 2011; Nucci et al., 2013; Quindós et al., 2014).  

Na Europa, Guinea e colaboradores (2014) analisaram 781 isolados 

provenientes de casos de candidemia em 29 hospitais da Espanha e observaram 

que C. albicans foi a espécie mais prevalente, representando 44,6% dos isolados, 

seguida por C. parapsilosis (24,5%), C. glabrata (13,2%), C. tropicalis (7,6%), C. 

krusei (1,9%), C. guilliermondii (1,7%) e C. lusitaniae (1,3%). Outras espécies de 

Candida foram isoladas em 5% dos casos de candidemia (Guinea et al., 2014).  

Estudo realizado por Cleveland e colaboradores (2012) envolvendo hospitais 

americanos, também reportou que C. albicans foi o princinpal agente em infecções 

fúngica invasiva, acometendo 998 pacientes, seguida por C. glabrata (728 

pacientes), C. parapsilosis (434 pacientes) e C. tropicalis (260 pacientes). 

Na América Latina, Nucci e colaboradores (2013) reportaram que dentre 672 

episódios de candidemia analisados, C. albicans foi responsável por 37,6% dos 

casos, seguida por C. parapsilosis (26,5%), C. tropicalis (17,6%), C. guilliermondii 

(6,5%), C. glabrata (6,3%), C. krusei (2,7%) e outras espécies (2,8%).  

Embora C. albicans seja a espécie mais frequente em casos de infecções 

fúngicas invasivas (IFIs), houve aumento significativo de infecções por espécies de 

Candida não-C. albicans nos últimos anos (Pfaller & Diekema, 2007; Pfaller et al., 

2013). Estudo conduzido por Pfaller e colaboradores (2014) reportou que dentre 

6.485 casos de IFIs ocorridas em diversos centros dos Estados Unidos e Canadá, 

2.496 episódios foram representados por espécies de Candida não-C. albicans, 

sendo C. glabrata a espécie predominante entre elas, representando 1.159 casos, 
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seguida por C. parapsilosis, C. tropicalis, C. krusei, C. lusitaniae e C. guilliermondii 

(Pfaller et al., 2014).  

Embora a maioria das infecções causadas por Candida spp. apresentem 

manifestações clínicas semelhantes, o aumento de infecções por espécies de 

Candida não-C. albicans representa um desafio para a medicina, principalmente em 

relação a limitação das opções para tratamento e identificação acurada destes 

micro-organismos, uma vez que espécies emergentes podem apresentar menor 

susceptibilidade aos antifúngicos utilizados na prática clínica, além de serem 

responsáveis pelo aumento de casos infecções invasivas e altas taxas de 

mortalidade (Jung et al., 2015; Chowdhary et al., 2016; Gonçalves et al., 2016). 

Dentre as espécies emergentes de Candida, destacam-se aquelas 

consideradas crípticas. Estas são espécies que foram recentemente descritas a 

partir de métodos de identificação molecular e estudos de filogenia, constituídas por 

isolados de características fenotípicas muito semelhantes às espécies descritas 

anteriormente, mas que contém material genético com divergências substanciais nos 

alvos de DNA utilizados para a identificação de leveduras (Alcoba-Florez et al., 

2005; Correia et al., 2006; Sullivan et al., 1995). Caracterizam-se também por serem 

menos susceptíveis aos antifúngicos utilizados na prática clínica (Rodero et al., 

2002; Khan et al., 2007; Kim et al., 2009; Crouzet et al., 2011; Jung et al., 2015). 

Neste contexto, é fundamental a utilização de métodos acurados para a identificação 

de espécies crípticas e daquelas pertencentes a complexos de espécies, pois 

métodos fenotípicos convencionais apresentam limitações quanto à identificação 

destes agentes (Ellepola & Morrison, 2005; Pincus et al., 2007). 

Entre as espécies crípticas do gênero Candida, podemos citar aquelas 

pertencentes aos complexos C. parapsilosis, C. guilliermondii e C. haemulonii, além 

de espécies filogeneticamente relacionadas como C. dubliniensis, C. nivariensis, C. 

bracarensis, C. pseudohaemulonii e C. auris (Tavanti et al., 2005; Alcoba-Florez et 

al., 2005; Correia et al., 2006; Sugita et al.,2006; Satoh et al., 2009; Cendejas-Bueno 

el al., 2012; Romi et al., 2014). 
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1.2 Identificação de leveduras 

A maioria dos centros médicos e laboratórios de diagnóstico dispõem apenas 

de métodos fenotípicos convencionais para a identificação de espécies de Candida. 

Tais métodos são baseados em características fenotípicas, incluindo testes 

bioquímicos de assimilação e fermentação de carboidratos e observação da 

micromorfologia, que permitem a identificação de espécies mais comumente 

encontradas como agentes de infecções humanas (Yarrow, 1998; Lacaz, 2002; 

Ellepola & Morrison, 2005; Leaw et al., 2006; Merseguel et al., 2015). 

Para tornar a identificação de leveduras mais rápida e menos laboriosa, foram 

desenvolvidos métodos comerciais para identificação fenotípica de espécies. Um 

dos testes utilizados para a triagem de algumas espécies de Candida baseia-se na 

análise das colônias cultivadas em meio cromogênico, o CHROMagar® Candida, 

que auxilia na identificação presuntiva de algumas espécies. A maioria dos testes 

comerciais são classificados em duas categorias: métodos manuais semi-

automatizados (por exemplo API20 AUX® e ID 32C®) e métodos automatizados 

(VITEK 2 ID-YST®, Phoenix Yeast ID®, MicroScan®). Tratam-se de sistemas 

comerciais baseados em testes de atividade enzimática ou de assimilação de fontes 

de carboidratos e nitrogênio (Ramani et al., 1998; Freydier et al., 2001; Pincus et al., 

2007).  

Apesar da fácil manipulação dos testes comerciais semi-automatizados e 

automatizados para a identificação de leveduras, os mesmos não têm sido eficientes 

na identificação acurada de algumas espécies, principalmente daquelas 

consideradas crípticas e/ou filogeneticamente próximas, classificadas em complexo 

de espécies, como aquelas pertencentes aos complexos C. parapsilosis, C. 

guilliermondii e C. haemulonii. Além da limitação dos bancos de dados destes testes, 

pois os perfis fenotípicos que constam nestes bancos correspondem às espécies 

mais frequentemente isoladas, a ausência de provas bioquímicas diferenciais para 

as espécies crípticas não possibilita a identificação correta das mesmas (Tavanti et 

al., 2005; Leaw et al., 2006; Cendejas-Bueno et al., 2012; Romi et al., 2014; Kathuria 

et al., 2015).  
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Neste sentido, isolados pertencentes ao complexo C. haemulonii e espécies 

relacionadas são comumente identificadas por testes fenotípicos como C. 

intermedia, C. globosa, C. melibiosica, C. famata ou C. haemulonii (sensu lato) 

(Ruan et al., 2010; Kathuria et al., 2015) 

Tendo em vista as limitações na identificação de leveduras por métodos 

fenotípicos, o desenvolvimento de técnicas moleculares tem proporcionado a 

identificação mais rápida e acurada desses patógenos, possibilitando além do início 

precoce da terapia, a escolha do antifúngico mais adequado para o tratamento da 

infecção (Elepolla & Morisson, 2005). Além disso, o emprego de técnicas 

moleculares permitiu que novas espécies de interesse clínico fossem descritas, 

como por exemplo, aquelas atualmente classificadas em complexo de espécies 

(Lehman et al., 1993; Elepolla & Morisson, 2005, Tavanti et al., 2005; Alcoba-Florez 

et al., 2005; Pincus et al., 2007; Cendejas-Bueno et al., 2012). 

Dentre os métodos de identificação molecular baseados em análises de 

ácidos nucleicos, o ensaio da PCR (Polymerase Chain Reaction) aliado ao 

sequenciamento tem sido considerado padrão ouro para a identificação de fungos e 

está sendo empregado em laboratórios de referência para caracterização de 

espécies de Candida (Balajee et al., 2007).  

A escolha do DNA alvo e a seleção dos oligonucleotídeos (primers) para o 

ensaio da PCR e sequenciamento é de grande importância para a identificação 

(Ellepola & Morrison, 2005; Merseguel et al., 2015). Os espaçadores transcritos 

internos 1 e 2 (ITS - internal transcribed spacer), localizados entre os genes 

ribossomais, tem sido utilizados como o alvo mais confiável para a identificação 

molecular acurada de espécies de Candida, uma vez que apresentam maior 

variabilidade interespecífica, permitindo a identificação e caracterização de espécies 

filogeneticamente próximas, como aquelas do complexo C. haemulonii e espécies 

relacionadas (Iwen et al., 2002; Schoch et al., 2012; Irinyi et al., 2015). 
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1.3 Complexo C. haemulonii e espécies relacionadas 

A figura 1 resume o histórico do complexo C. haemuonii e espécies 

filogeneticamente relacionadas. 

Candida haemulonii foi primeiramente isolada a partir do intestino do peixe 

Haemulon scirus, em 1962 (Uden&Kolipinsky, 1962), caracterizada como uma 

levedura e denominada de Torulopsis haemulonii. Apenas em 1984 foi isolada a 

partir de cultura de sangue de um paciente com insuficiência renal (Lavard et al., 

1984).  

Lehmann e colaboradores (1993) ao analisar 26 isolados identificados como 

C. haemulonii utilizando o método de análise de reassociação de DNA, sugeriram a 

existência de um complexo de espécies, composto por dois grupos: C. haemulonii 

grupo I e grupo II (Lehmann et al., 1993). Entretanto, após a realização de análises 

filogenéticas a partir do sequenciamento de diferentes genes (ITS, D1/D2, RPB1 e 

RPB2), Cendejas-Bueno e colaboradores (2012) propuseram a reclassificação deste 

complexo, incluindo duas espécies e uma variedade: C. haemulonii (sensu stricto) 

(anteriormente grupo I), C. haemulonii variedade vulnera (anteriormente do grupo I) 

e C. duobushaemulonii (anteriormente grupo II) (Figura 2). 

Outras duas espécies filogeneticamente relacionadas a C. haemulonii (sensu 

lato) foram descritas nos últimos anos: C. pseudohaemulonii e C. auris (Sugita et 

al.,2006; Satoh et al., 2009). A espécie C. pseudohaemulonii foi identificada em 

2006, isolada a partir de cultura de sangue de um paciente tailandês. Esta espécie 

apresentou diferenças moleculares quando comparada com as espécies do 

complexo C. haemulonii (Sugita et al.,2006). C. auris foi isolada inicialmente a partir 

do canal auditivo de um paciente japonês, caracterizada por exibir diferenças 

moleculares significativas em relação a C. haemulonii (sensu lato) (Satoh et al., 

2009).  
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Figura 2 - Agrupamento filogenético do complexo C. haemulonii e espécies filogeneticamente 
relacionadas a partir alinhamento de sequências da regiaõ ITS do DNAr obtido por Cendejas-Bueno e 
colaboradores (2012), utilizado para a reclassificação do complexo 

Figura 1 - Histórico do complexo C. haemulonii e espécies relacionadas 
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Mesmo consideradas raras, vários relatos de infecções fúngicas causadas por 

C. haemulonii (sensu lato) já foram descritos na literatura, sendo responsáveis por 

micoses superficiais até infecções sistêmicas (Lehmannn et al., 1993; Kim et al., 

2011; Crouzet, et al., 2011; Cedejas-Bueno et al., 2012; Silva et al., 2015). 

As populações de risco para desenvolvimento de infecções causadas pelas 

espécies do complexo C. haemulonii e espécies relacionadas incluem pacientes 

adultos ou pediátricos, internados em unidade de terapia intensiva ou com câncer, 

submetidos a antibioticoterapia, que sofreram algum procedimento médico invasivo, 

como o uso prolongado de cateter venoso em posição central ou ventilação 

mecânica (Marjolet et al.1986; Rodero et al., 2002; Giusiano et al., 2006; Khan et al., 

2007).  

Embora já tenham sido descritos casos de infecções por C. haemulonii (sensu 

lato) em diferentes regiões, até o momento não há estudos de vigilância que tenham 

avaliado a distribuição das espécies do complexo no contexto mundial. 

Países da Ásia destacam-se por relatar maior número casos de infecções por 

estas espécies. O primeiro surto de candidemia por C. haemulonii (sensu lato) foi 

descrito em um centro médico do Kuwait, em 2007. Este surto envolveu quatro 

pacientes neonatos internados em UTI (Khan et al., 2007). Em um estudo realizado 

na Coréia, Kim e colaboradores (2009) observaram que as espécies do complexo C. 

haemulonii e relacionadas representaram aproximadamente 0,5% dos 1.601 casos 

de candidemia e 0,1% dos 13.869 casos de otite em hospitais coreanos entre os 

anos 2004 e 2006 (Kim et al., 2009). 

No Brasil, poucos trabalhos descreveram a ocorrência de infecções por C. 

haemulonii. O primeiro episódio foi descrito em 2012, no qual o isolado foi obtido a 

partir de cultura de sangue de uma paciente com carcinoma ovariano (Almeida Jr. et 

al., 2012). No mesmo ano, Muro e colaboradores (2012) também reportaram três 

casos de candidemia por C. haemulonii (sensu stricto) em pacientes pediátricos. 

Recentemente, Almeida Jr. e colaboradores (2016) verificaram que as espécies do 

complexo C. haemulonii representaram 0,3% dos 14.642 isolados de culturas 

positivas para leveduras provenientes de diferentes sítios, oriundas de cinco 

hospitais brasileiros.  
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Em relação à C. pseudohaemulonii, desde a sua descrição em 2006, poucos 

relatos de infecções causadas por esta espécie foram descritos, embora os fatores 

de risco para desenvolvimento de infecções pela mesma sejam semelhantes aos 

conhecidos para as espécies do complexo C. haemulonii (Sugita et al., 2006; Kim et 

al., 2009; Shin et al., 2012).  

Candida auris destaca-se por ser uma levedura emergente, inicialmente 

isolada a partir de secreção auricular no Japão, sendo responsável por diversos 

casos de infecções invasivas em diferentes países, como: Coréia do Sul, Índia, 

África do Sul, Kuwait, Venezuela, Colômbia, Reino Unido, Estados Unidos e Israel 

(Satoh et al., 2009; Kim et al., 2009; Lee et al., 2011, Chowdhary et al., 2014; Emara 

et al., 2015; Magobo et al., 2014; Calvo et al., 2016; Chowdhary et al., 2016; 

Schelenz et al., 2016; Lockhart et al., 2017; Moralez-Lopéz et al., 2017).  

A identificação deste micro-organismo requer o emprego de testes 

específicos, pois C. auris é frequentemente identificada como C. haemulonii (senso 

lato) por testes convencionais (Vallabhaneni et al., 2017; Mizusawa et al., 2016; 

Larkin et al., 2017; Moraléz-Lopez et al., 2017). Chowdhary e colaboradores (2014) 

reportaram a dificuldade de identificação dessa espécie ao avaliar 15 isolados 

obtidos de infecções invasivas em um hospital universitário na Índia, inicialmente 

identificados como C. haemulonii pelo VITEK 2, cuja identificação acurada só foi 

realizada após o sequenciamento de DNA.  

Dentre os pacientes de risco para desenvolvimento de infecção por C. auris, 

inclui-se principalmente aqueles internados em unidades de terapia intensiva (UTI), 

que utilizam cateter venoso em posição central e submetidos à antibioticoterapia 

(Chowdhary et al., 2016).  

A distribuição clonal de C. auris tem sido descrita nos últimos anos, além de 

surtos hospitalares em diferentes regiões geográficas. Chowdhary e colaboradores 

(2013) foram os primeiros pesquisadores a reportar a caracterização clonal de 

isolados de C. auris a partir de 12 isolados clínicos obtidos de hemocultura, oriundos 

de dois hospitais da Índia. A utilização dos métodos moleculares de análise por 

AFLP e microssatélite permitiu observar características clonais entre os isolados 
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indianos, além de demonstrar diferenças moleculares significativas em relação às 

cepas oriundas do Japão e Coréia do Sul (Chowdhary et al., 2013).  

O maior surto causado por C. auris foi relatado recentemente no Reino Unido, 

em que foram descritos 50 casos de infecções em um período de 16 meses, 

destacando a permanência deste micro-organismo em superfícies e objetos 

hospitalares, além de serem colonizantes em pacientes e profissionais da saúde 

(Schelenz et al., 2016). Apesar de não ser conhecido o modo exato de transmissão 

deste patógeno em ambientes hospitalares, observa-se a transmissão 

predominantemente horizontal (Calvo et al., 2016; Vallabhaneni et al., 2017).  

O primeiro surto de C. auris reportado na América Latina foi descrito na 

Venezuela, no Hospital Universitário de Maracaibo e envolveu 18 pacientes 

internados em unidade de terapia intensiva, sendo 13 pediátricos. Dentre os 

pacientes, 5 foram a óbito. Inicialmente os isolados foram identificados como C. 

haemulonii (sensu lato), cuja identificação acurada foi realizada após o 

sequenciamento da região ITS do DNAr (Calvo et al., 2016). No ano seguinte, 17 

casos de infecção por este micro-organismo foram descritos na Colômbia, 

envolvendo pacientes internados em seis diferentes hospitais, dos quais 76,4% dos 

isolados foram provenientes de IFI e 23,6% de outros sítios (líquido peritoneal, 

líquido cefalorraquidiano, osso e urina) (Moralez-López et al., 2017).  

No Brasil, ainda não há relatos de infecções causadas por C. auris. Tal fato se 

deve à utilização de métodos incapazes de identificar acuradamente esta espécie 

em laboratórios de rotina, uma vez que a identificação dessa levedura requer 

técnicas moleculares, não disponíveis na grande maioria dos hospitais brasileiros. 

 

1.3.1 Susceptibilidade de isolados do complexo C. haemulonii e espécies 

relacionadas (C. pseudohaemulonii e C. auris) aos antifúngicos 

Nas últimas duas décadas, foram padronizados métodos para realização dos 

testes de susceptibilidade in vitro de leveduras frente aos antifúngicos. Entres eles 

incluem-se os documentos CLSI M27-A3, publicado pelo Clinical Laboratory 

Standard Institute (CLSI) e o E.DEF 7.3.1, publicado pelo European Committee on 
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Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), baseados na técnica de microdiluição 

em caldo, que tem sido frequentemente utilizada para a realização dos testes de 

susceptibilidade in vitro de espécies do gênero Candida (CLSI M27-A3, 2008; 

Arendrup et al., 2017). 

As principais classes de drogas terapêuticas utilizadas no tratamento de 

infecções fúngicas invasivas, incluem poliênicos, azólicos, equinocandinas e 

análogos da pirimidina. 

 

1.3.1.1 Poliênicos 

Poliênicos são compostos de antifúngicos naturais produzidos por espécies 

do gênero Streptomyces, representados principalmente por anfotericina B (AMB), 

descrita na década de 1950 para o uso sistêmico. A anfotericina B é um fármaco de 

ação fungicida, cujo mecanismo de ação envolve a ligação irreversível ao ergosterol 

presente na membrana plasmática de células fúngicas, resultando na formação de 

poros na membrana celular, levando à perda de íons e consequentemente ao 

comprometimento da osmose celular. Embora seja um antifúngico de amplo 

espectro, a anfotericina B é considerada um fármaco de alta toxicidade. 

Formulações lipídicas deste fármaco foram desenvolvidas com o intuito de diminuir a 

toxicidade renal e relacionada à infusão da medicação, estando disponíveis para o 

tratamento de infecções fúngicas (Gonçalves et al., 2016; Pappas et al., 2016). 

Casos de resistência à anfotericina B já foram descritos para algumas 

espécies de Candida, observados principalmente em leveduras emergentes. Em 

relação às espécies do complexo C. haemulonii, estas têm apresentado 

susceptibilidade reduzida a este antifúngico e a resistência intrínseca tem sido 

considerada por alguns autores (Garcia-Matos et al., 2001; Rodero et al., 2002; Shin 

2012). Segundo Shin e colaboradores (2012), três de oito pacientes com candidemia 

causada por C. haemulonii (sensu stricto) que foram submetidos ao tratamento com 

AMB foram a óbito. Outro caso semelhante foi relatado por Khan e colaboradores 

(2007), que reportaram má resposta terapêutica ao utilizar este fármaco para 
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tratamento de pacientes neonatos em um surto de fungemia causada por C. 

haemulonii no Kuwait. 

Isolados de C. pseudohaemulonii e C. auris também têm apresentado valores 

de concentrações inibitórias mínimas (CIMs) elevados para AMB. Desde o primeiro 

caso de infecção por C. pseudohaemulonii, foi notada baixa susceptibilidade in vitro 

deste micro-organismo a esse antifúngico, exibindo valor de CIM igual a 16 µg/mL 

(Sugita et al., 2006). Na Colômbia, Morales-Lopez e colaboradores (2017) avaliaram 

o perfil de susceptibilidade in vitro de 17 isolados de C. auris cujas CIMs foram ≥8 

µg/mL para AMB (Molares-López et al., 2017).  

 

1.3.1.2 Azólicos 

Dentre os azólicos, fluconazol e voriconazol são os agentes mais utilizados no 

tratamento de infecções invasivas por Candida spp.. Os fármacos desta classe têm 

como principal mecanismo de ação a inibição de enzimas responsáveis pela síntese 

do ergosterol, presente na membrana celular do fungo. A inibição da enzima 14α-

lanosterol-desmetilase, leva ao acúmulo de esteróis tóxicos à célula, causa 

instabilidade da membrana celular e, consequentemente, comprometimento do 

crescimento do fungo. Os azólicos tem ação fungistática (Odds et al., 2003).  

Estudos apontam que a exposição da levedura a doses sub-inibitórias dessa 

classe antifúngica pode levar ao surgimento de cepas resistentes, o que aumenta o 

risco de falha no tratamento de infecções causadas por Candida spp. (Gonçalves et 

al., 2016; Sanglard & Coste, 2016). Entretanto, resistência intrínseca frente aos 

azólicos para algumas espécies de Candida já foi descrita anteriormente, 

principalmente para isolados de C. glabrata e C. krusei (Sanguinetti et al., 2015; 

Katiyar & Edlind et al., 2001). 

Isolados pertencentes ao complexo C. haemulonii tem apresentado valores de 

CIMs elevados quando submetidos aos testes de sensibilidade com azólicos 

(Cedejas Bueno et al., 2012). A falha terapêutica observada em pacientes tratados 

com fluconazol após infecção causada por espécies deste complexo corroboram os 
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achados de baixa susceptibilidade in vitro destes patógenos a este fármaco (Ruan et 

al., 2010; Chowdhary et al., 2014).  

Em relação à C. auris, esta espécie tem sido considerada intrinsicamente 

resistente ao fluconazol por diversos autores (Khan et al., 2007; Kim et al., 2009; 

Shin et al., 2012). Chatterjee e colaboradores (2015) reportaram que 34 isolados de 

C. auris obtidos a partir de amostras de sangue apresentaram valores de CIMs entre 

16 e 64 µg/mL para fluconazol. A persistência de candidemia causada por esta 

espécie já foi descrita mesmo quando o paciente foi submetido ao tratamento com 

fluconazol (Lee et al., 2011).  

 

1.3.1.3 Equinocandinas 

A classe das equinocandinas inclui três fármacos: micafungina (MCF), 

caspofungina (CAS) e anidulafungina (ANI), cujo mecanismo de ação antifúngica se 

dá pela inativação das subunidades catalíticas Fks da enzima β-1,3-D-glucana-

sintase, responsável pela síntese de β-1,3-D-glucana, um dos principais 

componentes da parede celular de Candida spp.. Embora sejam fármacos fungicidas 

para as principais espécies do gênero Candida, as equinocandinas são fungistáticas 

para C. parapsilosis e outros gêneros de fungos (Denning, 2003; Odds et al., 2003; 

Gonçalves et al., 2016).  

Resistência às equinocandinas tem sido um fenômeno pouco comum entre 

espécies de Candida. Entretanto, há relatos de que C. glabrata vem desenvolvendo 

mecanismos de resistência contra essa classe de antifúngicos (Pfaller et al., 2011). 

Além disso, C. parapsilosis e C. guilliermondii também tem apresentado menor 

susceptibilidade in vitro às equinocandinas (Pappas et al., 2016; Denning, 2003). 

No geral, isolados de C. haemulonii (sensu lato) tem se mostrado susceptíveis 

quando submetidos a antifúngicos da classe das equinocandinas (Almeida Jr. et al., 

2016). Entretanto, Muro e colaboradores (2012) reportaram um dos primeiros casos 

de baixa susceptibilidade in vitro de isolados de C. haemulonii (sensu stricto) para 

MCF, cujos valores de CIMs foram 4 µg/mL. Em relação a C. auris, estudos apontam 
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boa atividade in vitro das equinocandinas contra essa espécie (Chowdhary et al., 

2013; Khillan et al., 2014; Lockhart et al., 2017). 

 

1.3.1.4 Análogos das pirimidinas 

Embora a 5-fluorocitosina (5-FC), tenha sido inicialmente descrita como 

fármaco antitumoral, ao longo dos anos foi observada sua eficiência no tratamento 

de infecções fúngicas (Vermes et al., 2000). Este fármaco entra na célula por meio 

da ação de permeases e seu mecanismo de ação se dá pela conversão da 5-FC em 

5-fluorouracila, composto que é incorporado pelas moléculas de RNA substituindo as 

pirimidinas e consequentemente à inibição da síntese de DNA e proteínas, 

provocando a morte celular (Odds et al., 2003; Cowen et al., 2014).  

Os valores de CIMs reportados para as espécies pertencentes ao complexo 

C. haemulonii e relacionadas quando sumetidas a 5-FC têm sido variáveis (entre 

<0,125 e >64 µg/mL) (Khan et al., 2007; Cendejas-Bueno et al., 2012; Kathuria et al., 

2015). Destacam-se isolados de C. auris, que tem apresentado baixa 

susceptibilidade in vitro quando submetidas a este fármaco. Em um estudo 

conduzido por Kathuria e colaboradores (2015), os valores de CIMs de 85% em 90 

isolados de C. auris analisados foram 32 µg/mL (Kathuria et al., 2015). Achados de 

CIMs elevadas para esta espécie também foram descritos por Chowdhard e 

colaboradores (2014), cujos valores chegaram a 64 µg/mL dentre 15 isolados 

analisados. 

 

1.3.2 Capacidade de formação de biofilme de isolados do complexo C. 

haemulonii e espécies relacionadas 

A capacidade de formação de biofilme é considerada um fator importante para 

o desenvolvimento de infecções e persistência do micro-organismo no hospedeiro 

humano (Remage et al., 2005). Dentre bactérias comumente isoladas em biofilme 

incluem Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Streptococcus viridans, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis e Pseudomonas 
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aeruginosa (Donlan, 2001). Entre os fungos, algumas espécies do gênero Candida 

destacam-se pela capacidade de formação de biofilme, o que é considerado um 

fator de virulência relevante (Tumbarello et al., 2007). 

O biofilme é caracterizado por uma comunidade organizada de micro-

organismos aderida a uma superfície biótica ou abiótica envolta por uma matriz de 

substância polimérica extracelular (EPS), que quando maduro libera células para o 

meio ambiente, as quais podem colonizar outros sítios (Donlan & Costerton, 2002; 

Stoodley et al. 2002; Ramage et al., 2006; Melo et al., 2011). Vale mencionar que as 

células presentes no biofilme (células sésseis) apresentam fenótipos diferentes 

daquelas não aderidas ao biofilme (células planctônicas) (Desai et al., 2014).  

A capacidade de produção de biofilme tem sido considerada um importante 

fator de virulência em infecções por Candida spp., pois além de proteger os micro-

organismos contra mecanismos de defesa do hospedeiro, as células do biofilme 

podem apresentar menor susceptibilidade aos agentes antifúngicos quando 

comparadas às células livres, levando à falha terapêutica e, consequentemente, à 

disseminação da infecção (Ramage et al., 2006; Melo et al., 2011).   

Dentre os dispositivos médicos nos quais o biofilme pode ser formado, como 

implantes dentários, cateter urinário e válvulas cardíacas, destaca-se o cateter 

venoso central, onde a formação de biofilme é mais comum (Douglas, 2003). 

Acredita-se que o desenvolvimento de biofilme em dispositivos médicos está 

associado à persistência da infecção, pois constitui um reservatório dos micro-

organismos que são liberados para a corrente sanguínea (Remage et al., 2005).  

Em relação à capacidade de formação de biofilme de espécies patogênicas 

de Candida, vários isolados de C. albicans, C. tropicalis e C. parapsilosis (sensu 

stricto) já foram caracterizados como altamente formadores de biofilme (Bizerra et 

al., 2008; Melo et al., 2011). Entretanto, para as espécies crípticas, como as do 

complexo C. haemulonii e espécies relacionadas, as informações sobre biofilme 

encontradas na literatura ainda são escassas. 

Oh e colaboradores (2011) ao analisarem 27 isolados clínicos (2 de C. 

haemulonii (sensu lato), 15 de C. auris e 10 de C. pseudohaemulonii) reportaram 

que os isolados de C. haemulonii (sensu lato) e C. pseudohaemulonii foram 
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produtores de biofilme, ao contrário dos isolados de C. auris que não produziram 

biofilme. Cendejas-Bueno e colaboradores (2012) ao analisarem 30 isolados de C. 

haemulonii (sensu lato) utilizando cristal violeta para a coloração do biofilme, 

reportaram que no geral, as espécies deste complexo não formaram biofilme bem 

desenvolvido em meio YNB (yeast nitrogen base) suplementado com 50mM de 

glicose. Neste contexto, nota-se que há controvérsias quanto à capacidade de 

formação de biofilme destes micro-organismos, sendo necessários mais estudos que 

avaliem este importante fator de virulência entre isolados de C. hamulonii (sensu 

lato) e das espécies relacionadas. 

Tendo em vista o baixo número de isolados que foram avaliados quanto às 

peculiaridades biológicas das espécies pertencentes ao complexo C. haemulonii e 

relacionadas, é fundamental que grupos de pesquisa procurem caracterizar melhor 

essas espécies quanto à distribuição global, virulência e susceptibilidade aos 

antifúngicos. Estas informações poderão contribuir na caracterização de surtos e no 

controle de infecções causadas por esses patógenos emergentes, além de auxiliar o 

clínico a fazer a melhor escolha terapêutica a ser instituída ao paciente infectado, já 

que estas espécies podem apresentar diferentes perfis de susceptibilidade em 

relação àquelas mais comumente isoladas em infecções fúngicas. 
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Objetivo principal: 

Caracterizar isolados clínicos armazenados no Banco de Micro-organismos 

do Laboratório Especial de Micologia identificados como C. haemuloni (sensu lato) e 

C. auris. 

 

Objetivos específicos: 

A. Identificar por sequenciamento da região ITS do DNAr ribossomal isolados 

clínicos de C. haemulonii (sensu lato) e espécies relacionadas armazenados 

no Banco de Micro-organismos do LEMI; 

 

B. Ampliar os bancos de dados genômicos com sequências de alta qualidade da 

região ITS do DNAr obtidas neste estudo; 

 

C. Avaliar o perfil de susceptibilidade in vitro de isolados pertencentes ao 

complexo C. haemulonii e espécies relacionadas incluídos neste estudo frente 

aos antifúngicos fluconazol, voriconazol, anidulafungina, 5-fluorocitosina e 

anfotericina-B;  

 

D. Avaliar a capacidade formação de biofilme de isolados pertencentes ao 

complexo C. haemulonii e espécies relacionadas. 
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Para facilitar o entendimento das diferentes etapas deste estudo, resumiu-se 

no fluxograma ilustrado na Figura 3 todos os ensaios envolvidos na presente 

investigação. 

 

 

3.1 Seleção de isolados 

Foram incluídos neste estudo 66 isolados clínicos previamente identificados 

como C. haemuloni (sensu lato) e espécies relacionadas, armazenados no Banco de 

Micro-organismos do Laboratório Especial de Micologia (LEMI) da UNIFESP 

(Universidade Federal de São Paulo) entre os anos 2008 e 2016 (Anexo 5). 

Os isolados clínicos estudados foram provenientes de diferentes centros 

médicos da América Latina (Tabela 1) e obtidos de diferentes sítios de isolamento, 

como hemocultura positivas (41), urina (15), ponta de cateter venoso central (2), 

Figura 3 - Fluxograma seguido durante o desenvolvimento deste estudo 
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líquido cefalorraquidiano (1), raspado de córnea (2), secreção vaginal (2) e lavado 

broncoalveolar (1). Não havia informações quanto ao sítio de isolamento de 2 

isolados.  

 

Tabela 1 - Origem geográfica dos isolados clínicos incluídos neste estudo 

 

 

 

Foram incluídas neste estudo cepas-controle provenientes dos bancos de 

referência de micro-organismos: Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) e 

American Type Culture Collection (ATCC), apresentadas na Tabela 2. 

 

 

 

 

País Estado/Província Cidade Centro Médico 
N° de 

isolados 

Brasil 

São Paulo São Paulo 

Hospital Albert Einstein 1 

Hospital São Paulo 14 

Hospital São Luís 1 

Hospital Emílio Ribas 1 

Faculdade de Saúde 
Pública de São Paulo – 
USP 

2 

GRAACC 2 

Paraná Curitiba 
Hospital de Clínicas do 
Paraná 

3 

NI 1 

Pernambuco Recife 
Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de 
Pernambuco 

2 

Venezuela Zulia Maracaibo 
Hospital Universitário de 
Maracaibo 

37 

Chile Santiago Santiago 
Hospital Clinico da 
Universidade do Chile 

1 

Honduras Distrito Central Tegucigalpa 
Hospital Universitário de 
Honduras 

1 

NI: não informado / GRAACC: Grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer / USP: Universidade de 
São Paulo 

 



 Material e Métodos 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Análise de viabilidade e pureza dos isolados estudados 

Todos os isolados analisados neste estudo foram mantidos congelados a -

80°C em meio de cultura YEPD - Yeast Extract Peptone Dextrose (Anexo 2C), 

contendo 20% de glicerol (Anexo 2D). 

Os isolados foram descongelados e repicados em Ágar Sabouraud Dextrose 

(SDA) – Difico Laboratories, Dentroit, MI (Anexo 2A), incubados a 37ºC por 24 a 48 

horas, visando avaliar a viabilidade das cepas e de obter culturas recentes para a 

realização dos experimentos. 

Para a avaliação da pureza, todos os isolados foram semeados com alça 

descartável estéril pela técnica de esgotamento, em placas de Petri contendo meio o 

cromogênico CHROMagar Candida® - (Difco Laboratories - Detroit, MI) (Anexo 2B). 

 

3.3 Identificação molecular dos isolados de Candida spp. por sequenciamento 

da região ITS do DNAr 

 

3.3.1 Extração do DNA genômico 

Para realização da análise molecular, colônias puras de cada isolado foram 

cultivadas em meio SDA e incubadas a 37°C por 24 horas, em seguida transferidas 

para 3 mL de meio líquido YEPD e incubadas overnight a 37°C sob agitação de 

Espécie Número 

C. haemulonii (sensu stricto) CBS 5149 

C. duobushaemulonii  CBS 7798 

C. haemulonii variedade vulnera 
CBS12439 

CBS 12439 

C. pseudohaemulonii  CBS 10004 

C. auris  CBS 10913 

C. parapsilosis sensu stricto  ATCC 22019 

C. krusei  ATCC 6258 

CBS: Centraalbureau voor Schimmelcultures; ATCC: American Type Culture Collection  

Tabela 2 - Cepas referência obtidas de bancos de referência utilizadas 
neste trabalho 
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180rpm, para o crescimento rápido do fungo. A cultura obtida em YEPD foi utilizada 

para extração do DNA de leveduras, utilizando o kit comercial Kit PREPMan Ultra 

Sample Preparation Reagent (Applied Biosystems, EUA) de acordo com as 

instruções do fabricante. 

Resumidamente, após o crescimento da amostra em meio líquido YEPD, uma 

alíquota de 1 mL foi adicionada a um microtubo e submetida a centrifugação por 3 

minutos na velocidade de 16.000xg, seguido de 3 lavagens com água ultrapura 

(Millipore Corporation – Brasil) sob as mesmas condições de centrifugação. Após a 

última lavagem, o precipitado celular foi ressuspenso em 100 µL do reagente de 

extração e a solução foi homogeneizada por 30 segundos em vortex. A amostra foi 

incubada a 100°C por 10 minutos em termobloco e 3 minutos a temperatura 

ambiente, posteriormente centrifugada por 3 minutos na velocidade de 16.000xg e o 

sobrenadante, contendo o DNA total, foi transferido para outro microtubo. 

 

3.3.2 Quantificação, análise de pureza e diluição do DNA 

Para a quantificação do DNA extraído foram adicionados 2 µL de cada 

amostra no aparelhoNanovueTM Plus Spectrophotometer (GE Healthcare Life 

Science - EUA) e a absorbância foi medida em comprimento de onda de 260nm.  

O DNA extraído foi analisado quanto à pureza em relação às concentrações 

de proteínas (DO260/DO280) e sais (DO260/DO230). Foi considerada uma extração de 

DNA de boa qualidade quando os valores das razões apresentavam-se entre 1,8 e 

2,0. 

O DNA extraído foi diluído a uma concentração de 40 ng/μL para ser utilizado 

nos testes moleculares. 

 

3.3.3 Amplificação da região ITS do DNAr dos isolados 

Para a amplificação da região espaçadora interna transcrita do DNA 

ribossomal (ITS do DNAr, figura 4) foi realizada a PCR utilizando o reagente PCR 

Master Mix (Promega - EUA), que contém os componentes necessários para a 
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amplificação do DNA, sendo: 50 units/mL Taq polimerase, 3mM cloreto de 

magnésio, desoxinucletídeos (400µM dATP, 400µM dGTP, 400µM dCTP e 400µM 

dTTP). Foram utilizados os primers universais para fungos V9G e LS266 (tabela 3).  

O preparo do mix da PCR foi realizado em fluxo laminar livres de DNA. Para 

cada reação de amplificação foram adicionados 12,5 μL do reagente Master Mix, 6,5 

μL de água Milli-Q estéril, 2 μL do primer foward (V9G) e 2 μL do primer reverse 

(LS266) na concentração de 10 pmol/μL e 2 μL de DNA diluído a 40 ng/μL, obtendo-

se um volume final de 25 µL. Como controle negativo foi utilizado somente água 

ultrapura, substituindo o DNA.  

A PCR foi realizada em termociclador Veriti 96 Well Thermal Cycler (Applied 

Biosystems® - EUA) para a obtenção dos amplicons com a seguinte ciclagem: etapa 

inicial de desnaturação a 94°C por 5 minutos, seguida de 35 ciclos de desnaturação 

a 94°C por 1 minuto, hibridação a 56°C por 1 minuto, extensão a 72°C por 2 minutos 

e uma extensão final a 72°C por 10 minutos.  

Após o término da reação, as amostras foram mantidas a 4°C, até a retirada 

do aparelho e o produto da PCR foi armazenado a -20°C até a realização da 

eletroforese. 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Representação gráfica do DNAr, destacando a região ITS, alvo utilizado para a 
identificação molecular dos isolados incluídos no estudo 
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Tabela 3 - Sequência dos primers utilizados nos ensaios de PCR e sequenciamento 

Primer Sequência  Referência 

V9G 5’-TTACGTCCCTGCCCTTTGTA-3’ Gerrits Van Den ende 
& de Hoog, 1999 LS266 5’-GCATTCCCAAACAACTCGACTC-3’ 

ITS1 5’-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG- 3’ 
White et al., 1990 

ITS4 5’-GCATATCAATAAGCGGAGGA-3’ 

 

 

3.3.4 Eletroforese em gel de agarose do produto da PCR 

Uma vez realizada a PCR, as amostras foram submetidas à eletroforese para 

verificação de eficácia da amplificação da região ITS do DNAr. Para isso, foi 

preparado um gel de agarose a 1% (Ultra Pure Agarose - Invitrogen - EUA) contendo 

SYBR Safe DNA GelStain (Invitrogen - EUA), corante fluorescente para DNA. Foi 

adicionado no gel 5 µL do produto da PCR juntamente com 2 µL de tampão de 

amostra (OrangeG), para visualização da migração dos fragmentos de DNA. O 

Ladder 100bp DNA (Invitrogen - EUA) foi utilizado como marcador de peso 

molecular. Para a realização da eletroforese, o gel foi colocado em uma cuba de 

eletroforese contendo solução tampão TAE [1X] (Tris-acetato -  EDTA) (Anexo 2I) e 

submetido a 90 volts por 40 minutos.  

Após o término da eletroforese, o gel foi transferido para o transluminador de 

raios UV Bio – Imaging Systems (Minibis pro), para a visualização e captura da 

imagem, utilizada para confirmação da amplificação dos fragmentos de DNA, cuja 

positividade da amplificação poderia ser confirmada pela presença de bandas em 

torno de 700 pares de base (pb).   

 

3.3.5 Sequenciamento da região ITS do DNAr 

Após a reação de amplificação, o sequenciamento foi realizado pelo método 

de terminação de cadeia por didesoxinucleotídeos (Sanger et al., 1977), sendo 

sequenciados 2 a 4 reads para cada isolado, para que fosse obtida uma sequência 

consenso de alta qualidade.  



 Material e Métodos 

28 
 

Para cada reação de sequenciamento foi adicionado em cada poço da placa 

(MicroAmp® Optical 96-Well Reacion Plate – Applied Biosystems – EUA) 2 µL do 

produto de PCR e 13 µL de mix composto de 4 μL de água, 4 μL do tampão de 

sequenciamento, 2 μL de Big Dye v3 (Applied Biosystems -EUA) e 3 μL de um dos 

primers V9G ou LS266, e primers internos ITS1 ou ITS4, a 2 pmol/μL (apresentados 

na tabela 3). A placa foi levada ao termociclador e submetida a 25 ciclos a 95°C por 

20 segundos, 50°C 15 segundos, 60°C 1 minuto e mantida a 4°C até sua retirada. 

Em seguida, foi realizada a fase de precipitação do DNA.  

Para a precipitação do DNA foram adicionados 2 µL de acetato de sódio 3M, 

2 µL de EDTA 125mM e 55 µL de etanol absoluto em cada poço da placa. Em 

seguida, a placa foi incubada por 15 minutos em temperatura ambiente e 

centrifugada por 35 minutos a 3.700 rpm a 20°C. Após essa etapa, o sobrenadante 

foi desprezado e os poços foram lavados com 70 µL de etanol 70% (Anexo 2E). 

Para o processo de desnaturação, foi adicionado em cada poço 15µL de 

formamida (Hi-Applied Biosystems™, High-Di™) e após ser levemente 

homogeneizada, a placa foi mantida a 94°C por 4 minutos e em seguida introduzida 

no sequenciador ABI 3100 (Applied Biosystems® - EUA) para a realização do 

sequenciamento. 

Os resultados foram gerados em forma de cromatogramas para a leitura das 

sequências nucleotídicas. 

 

3.3.6 Edição e comparação das sequências geradas em bancos genômicos 

Foram utilizados de 2 a 4 leituras do fragmento da PCR (cromatogramas) 

para obtenção das sequências consenso de cada isolado. 

Os cromatogramas foram analisados no programa Phred Phrap Consed para 

a obtenção da sequência consenso, utilizando score de Phred >30 para a definição 

de qualidade das sequências editadas, uma vez que este critério estima a 

probabilidade de 1 erro para cada 1.000 bases (Ewing & Green, 1998 Ewing et at., 

1998). 



 Material e Métodos 

29 
 

As sequências editadas foram comparadas com aquelas armazenadas no 

banco genômico NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) utilizando a ferramenta 

BLASTn (Basic Local Alignment Search Tool Nucleotide) para a identificação dos 

isolados. A identificação da espécie foi considerada quando as sequências 

apresentavam valores de identidade e cobertura ≥ 98% e e-value <10-5. 

 

3.3.7 Análise filogenética das sequências da região ITS do DNAr para 

confirmação de identificação das espécies do complexo C. haemulonii e 

espécies relacionadas 

A análise filogenética para a confirmação da identificação das espécies foi 

realizada após o alinhamento das sequências obtidas no programa SEAVIEW 4.2.12 

(Gouy, et al., 2010), utilizando algoritmo muscle, junto às sequências de cepas 

referência do complexo C. haemulonii e espécies relacionadas depositadas em 

bancos genômicos. 

Para verificar diferenças inter e intra-espécíficas foi utilizado o modelo de 

substituição de nucleotídeos Kimura-2-Parâmetros (K2P) (Kimura, 1980). O método 

Neighbor-Joining foi utlizadopara gerar a árvore filogenética (Saitou & Nei, 1987). 

Para análise da confiabilidade dos dados foram realizadas 1.000 pseudo-réplicas 

pelo método de Bootstrap. 

 

3.4 Teste de susceptibilidade in vitro a agentes antifúngicos 

Os testes de susceptibilidade foram realizados com os antifúngicos: 

anfotericina B (AMB), fluconazol (FLC), voriconazol (VRC), 5-fluorocitosina (5-FC) e 

anidulafungina (ANI) utilizando o método de referência por microdiluição em caldo 

para leveduras preconizado pelo CLSI - Clinical and Laboratory Standards Institute. 

As leituras dos testes foram realizadas após 24 e 48 horas de incubação, uma vez 

que o documento M27-A3 S4 sugere que seja realizada a leitura de 48 horas caso o 

isolado não tenha crescimento suficiente para leitura de 24 horas de incubação. 
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Para a realização do teste, foi utilizado o meio líquido RPMI 1640 (Anexo 2F) 

e foram adicionadas cepas referência (C. parapsilosis ATCC 22019 e C. krusei 

ATCC 6258) como organismos controle, como preconizado pelo documento CLSI 

M27-A3, uma vez que os valores de concentração inibitória mínima (CIM) para estes 

micro-organismos são bem conhecidas frente aos antifúngicos testados. 

 

3.4.1 Diluição dos antifúngicos 

Foram realizadas diluições seriadas dos antifúngicos, totalizando dez 

diferentes concentrações de droga, que variavam entre 0,06 e 32 µg/µL para VRC, 

AMB, 5-FC e ANF e entre 0,25 a 128 µg/µL para FLC. 

Uma vez realizada a diluição dos fármacos, alíquotas de 100µL dos 

antifúngicos foram dispensados em placas de 96 poços (Costar – EUA) distribuídos 

em 12 linhas e 8 colunas em ordem decrescente de concentração nos poços 

correspondentes às colunas 2 a 11. Nos poços das colunas 1 e 12 foram 

adicionados 100 µL de meio RPMI 1640 para controle de esterilidade do meio 

(coluna 1) e controle de crescimento do fungo (coluna 12). 

As placas foram armazenadas a -80°C, por no máximo seis meses, até a 

realização dos ensaios e mantidas 30 minutos em temperatura ambiente antes da 

realização do teste. 

 

3.4.2 Preparação do inóculo para a realização do teste de susceptibilidade 

Após o cultivo de 24 horas em SDA de cada isolado e das cepas referência, 

foi preparado o inóculo inicial em água destilada estéril, ajustado em 

espectrofotômetro para 88 a 92% de transmitância, utilizando comprimento de onda 

de 530nm. Em seguida 100 µL do inóculo inicial ajustado foi adicionado em tubo 

contendo 4,9 mL de água destilada estéril, homogeneizado em vortex e em seguida 

alíquota de 100 µL do mesmo foi transferido para outro tubo contendo 1,9 mL de 

meio RPMI 1640 e obteve-se inóculo final de 0,5 a 2,5 x103 UFC/mL. 
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Alíquotas de 100 µL do inóculo final foram dispensadas na placa contendo as 

diferentes concentrações das drogas testadas nas posições de 2 a 12. Nos poços da 

coluna 1, que foram utilizados como controle de esterilidade do meio, foram 

adicionados mais 100 µL do meio RPMI 1640. As placas foram incubadas a 37°C. 

Após a adição do inóculo de cada isolado nas placas, as concentrações de 

droga variavam entre 0,03 e 16 µg/µL para os antifúngicos AMB, 5-FC, ANF e VRC e 

entre 0,125 e 64 µg/µL para FLC. 

3.4.3 Leitura dos testes de sensibilidade por microdiluição em caldo 

As leituras dos testes de sensibilidade foram realizadas após 24 e 48 horas 

de incubação. As placas foram colocadas em um suporte contendo espelho que 

permitia a observação do reverso das mesmas. A concentração inibitória mínima foi 

determinada quando havia no mínimo 50% inibição do crescimento celular da 

levedura para os antifúngicos FLC, VRC, 5-FC e ANF e 100% de inibição para AMB 

em relação ao poço controle positivo (coluna 12). 

 

3.4.4 Determinação e análise estatística dos valores de CMIs obtidos 

Foram determinados os valores de CIM50 (concentração inibitória mínima de 

antifúngico capaz de inibir o crescimento de até 50% dos isolados testados) e CIM90 

(concentração inibitória mínima de antifúngico capaz de inibir de inibir o crescimento 

de até 90% dos isolados testados) após 24 horas e 48 horas de incubação. 

Os valores de CIM obtidos em 24 horas foram submetidos à análise 

estatística utilizando o teste não paramétrico Kruskall Wallis com o objetivo de 

comparar a variação de CIMs entre as espécies do complexo C. haemulonii e 

espécies relacionadas identificadas neste estudo.  

 

3.5 Ensaio para análise da capacidade de formação de biofilme dos isolados 

A avaliação de capacidade de formação de biofilme foi realizada com o 

protocolo adaptado daquele descrito por Melo e colaboradores (2011).  
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3.5.1 Preparação do inóculo para o teste de capacidade de produção do 

biofilme 

Inicialmente, os isolados foram cultivados em SDA a 37°C durante 24 horas, 

posteriormente, uma colônia foi transferida para tubos contendo 3 mL de meio RPMI 

1640 incubados overnight a 37ºC sob agitação de 200 rpm. A seguir, as células 

foram lavadas duas vezes com salina tamponada com fosfato – PBS [1x], em 

seguida resuspendidas em meio RPMI 1640, ajustadas a uma concentração de 

107células/mL, que corresponde a DO de 0,4 de absorbância em comprimento de 

onda de 530nm em espectrofotômetro. 

 

3.5.2 Adesão celular e crescimento de biofilme em placas de poliestireno 

Uma vez ajustados os inóculos, alíquotas de 100 uL dos mesmos foram 

adicionados às placas de cultura de poliestireno com fundo chato de 96 poços 

(Costar), mantendo como controle negativo a primeira e a última coluna das placas, 

onde foram adicionados somente o meio de cultura RPMI 1640. As placas foram 

incubadas a 37ºC por 90 minutos a 75 rpm para permitir a adesão celular. Após esse 

período, os poços foram lavados duas vezes com 150uL de PBS [1x] para a 

remoção das células não aderidas. 

Para o crescimento do biofilme foram adicionados 150 uL de meio RPMI 1640 

em cada poço e as placas foram incubadas a 37ºC por 48 horas sob agitação de 75 

rpm. A troca do meio foi realizada a cada 24 horas. Após 48 horas de incubação, a 

placa com o biofilme formado foi submetida a duas lavagens consecutivas utilizando 

150uL de PBS [1x] e mantidas à temperatura ambiente por 45 minutos para a 

secagem do PBS residual. 

 

3.5.3 Quantificação do biofilme por coloração com cristal violeta 

Após a secagem da placa, foram adicionados em cada poço 110 uL da 

solução corante cristal violeta 0,4% (Anexo 2G), inclusive nos controles. A placa foi 
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mantida à temperatura ambiente por 45 minutos para coloração e em seguida 

submetida a três lavagens com água Milli-Q estéril.  

Para a descoloração do biofilme, foi adicionado 200 uL de etanol 95% (Anexo 

2H) em cada poço e a placa foi mantida à temperatura ambiente por 45 minutos. 

Sequencialmente, a solução descorante foi transferida para nova placa e realizada a 

leitura de absorbância em espectrofotômetro no comprimento de onda de 570nm. 

Para análise da capacidade de formação de biofilme foram realizados 3 

ensaios em dias diferentes, cada um com replicatas para que no final pudessem ser 

analisadas 8 a 16 leituras para cada isolado. 

A quantificação de biofilme formado foi realizada a partir das médias dos 

valores de absorbância obtidos para cada isolado, descontando os valores dos 

controles negativos. Uma vez obtidas as médias, os isolados foram distribuídos em 

tercis para classificação em altos, médios e baixos formadores de biofilme (Marcos-

Zambrano et al., 2014). 
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4.1 Reativação e análise de pureza dos isolados 

Os 66 isolados selecionados para este estudo, que estavam armazenados no 

banco de micro-organismos do LEMI, foram reativados para subsequente análise 

molecular, avaliação de perfil de susceptibilidade in vitro e formação de biofilme. 

Os isolados estudados apresentaram crescimento e viabilidade satisfatórios 

após serem descongelados e cultivados em SDA. Quanto à pureza, após o cultivo 

em CHROMagar Candida® todos os isolados apresentaram crescimento sem 

contaminação, com colônias de cores que variavam do bege ao rosa claro. 

 

4.2 Identificação molecular 

 

4.2.1 Quantificação e análise de pureza do DNA extraído 

A extração de DNA foi realizada e a quantidade de DNA obtida foi suficiente 

para a realização dos testes moleculares. Em relação ao grau de pureza, foram 

encontrados baixos níveis de interferentes salinos e/ou proteícos, apresentando 

valores entre 1,8 e 2,0 para as rezões DO260/DO280 e DO260/DO230, respectivamente. 

 

4.2.2 Amplificação da região ITS do DNAr dos isolados 

Foram realizados ensaios de PCR para amplificação da região ITS do DNAr 

utilizando os primers V9G e LS266. Os produtos das PCRs foram submetidos a  

eletroforese em gel de agarose 1%, os quais apresentaram fragmentos entre 700 e 

800 pb. 
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4.2.3 Identificação molecular dos isolados por sequenciamento da região ITS 

do DNAr 

Nas reações de sequenciamento foram utilizados 4 primers (V9G, LS266, 

ITS1, ITS4), sendo gerados 4 reads por isolado.  

As sequências foram analisadas no programa Phred Phrap Consed e devido 

a características algorítmicas próprias do software os contigs foram finalizados 

considerando 2 a 4 reads para cada amostra, com erros de 0,00 a 0,04 para cada 

10.000 bases, ou seja, a probabilidade de erro de sequenciamento foi de 1 para 

cada 10.000 bases sequenciadas, incluindo as sequências dos primers, o que 

representa um score de Phred >40. 

As sequências consenso obtidas incluíam parte das regiões 18S e 28S e 

sequências completas das regiões ITS1, 5.8S e ITS2, variando entre 362 e 398 

bases, dependendo da espécie analisada. 

Estas sequências foram submetidas a análise de comparação no banco 

genômico NCBI utilizando a ferramenta BLASTn. Foram obtidos valores dentro dos 

padrões estabelecidos para a identificação acurada de espécie (identidade e 

cobertura ≥98% e E-value <10-5) (Tabela 4). 
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Nº LEMI 
Ano de 

isolamento 
Identificação Molecular Cobertura E-value Identidade 

Tamanho da 
sequência 

(pb) 

Sequência 
referência no 

NCBI 

582/2015 2015 C. haemulonii var. vulnera 100% 0.0 100% 374 KX118599.1 

583/2015 2015 C. haemulonii var. vulnera 100% 0.0 100% 374 KX118599.1 

584/2015 2015 C. haemulonii var. vulnera 100% 0.0 100% 374 KX118599.1 

9124 2012 C. duobushaemulonii 100% 0.0 100% 378 KU361138.1 

767/2015 2013 C. haemulonii (sensu stricto) 100% 0.0 100% 374 KT968720.1 

768/2015 2013 C. duobushaemulonii 100% 0.0 100% 378 LN864531.1 

9822 2014 C. haemulonii var. vulnera 100% 0.0 100% 374 KX118599.1 

8229 2011 C. duobushaemulonii 100% 0.0 100% 378 KU361138.1 

6919 2010 C. duobushaemulonii 100% 0.0 100% 378 KU361138.1 

3885 2008 C. haemulonii (sensu stricto) 99% 4x10-163 100% 374 KU865058.1 

5075 2009 C. duobushaemulonii 99% 4x10-168 100% 372 KX423535.1 

3834A 2008 C. haemulonii (sensu stricto) 100% 0.0 100% 362 KU557485.1 

585/2015 2013 C. haemulonii (sensu stricto) 100% 0.0 100% 374 KX118601.1 

473/2015 2012 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

469/2015 2012 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

467/2015 2012 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

468/2015 2012 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

474/2015 2012 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

470/2015 2012 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

Tabela 4 - Identificação molecular dos isolados por comparação das sequências da região ITS do DNAr obtidas, com as do banco genômico 
NCBI 

Continua... 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1032965750?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RD27PUB901R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1032965750?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RD2ADBP8014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1033938809?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RD1WW296014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/952946859?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RD0TPFRB01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1032965750?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RD1ZB90P01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1033938809?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RD1BYHA201R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1033938809?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RD11A4EY01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RD2X4WR4015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RD2YXYP9015
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Nº LEMI 
Ano de 

isolamento 
Identificação Molecular Cobertura E-value Identidade 

Tamanho da 
sequência 

(pb) 

Sequência 
referência no 

NCBI 

476/2015 2012 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

471/2015 2012 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

466/2015 2012 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

472/2015 2012 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

477/2015 2012 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

475/2015 2012 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

478/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

479/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

480/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

481/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

482/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

483/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

484/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

485/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

486/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

487/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

488/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

489/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

490/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

491/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

Continuação da tabela 4 

 

Continua... 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RD2S2MM3015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S087BGWW015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S089YWP6015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S08BH1A1014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S08E7XZK014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S08FXR6K01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7UYBXB0014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7V15R7C01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7V43RX1014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7V65Y86014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7VC6PKX015


Resultados 

39 
 

Nº LEMI 
Ano de 

isolamento 
Identificação Molecular Cobertura E-value Identidade 

Tamanho da 
sequência 

(pb) 

Sequência 
referência no 

NCBI 

492/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

493/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

494/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

495/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

496/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

497/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

498/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

499/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

500/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

501/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

502/2015 2013 C. auris 100% 0.0 98% 398 KP131674.1 

1036 BCO 2013 C. haemulonii (sensu stricto) 100% 0.0 100% 373 KX118601.1 

546/2015 2008 C. duobushaemulonii 100% 0.0 100% 378 KU361138.1 

547/2015 2008 C. duobushaemulonii 100% 0.0 100% 378 KU361138.1 

6083 2010 C. haemulonii var. vulnera 100% 0.0 100% 374 KX118599.1 

5800 2009 C. haemulonii (sensu stricto) 100% 0.0 100% 374 KX118601.1 

9700A 2014 C. haemulonii (sensu stricto) 100% 0.0 100% 374 KX118601.1 

9700B 2014 C. haemulonii (sensu stricto) 100% 0.0 100% 374 KX118601.1 

2076 BCO 2013 C. haemulonii (sensu stricto) 100% 0.0 100% 374 KT968720.1 

10194A 2014 C. haemulonii var. vulnera 100% 0.0 100% 374 KT236449.1 

Continuação da tabela 4 

 

Continua... 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7VKUN9X014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7VS0AZE014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7VWACAW014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7W3NA0V014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7W9PRXC015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/731445164?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7WBBXPW014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1032965752?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7WEE2EX015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1033938809?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RD0JJ6RE01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1032965750?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RD0YE7EH01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1032965752?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RD0W0VZS01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1032965752?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7WKYNEX014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1032965752?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7WP6B11014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/952946859?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=S7WH3FRP015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/942560517?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=XP3RMW2T016
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Nº LEMI 
Ano de 

isolamento 
Identificação Molecular Cobertura E-value Identidade 

Tamanho da 
sequência 

(pb) 

Sequência 
referência no 

NCBI 

10195B 2014 C. haemulonii var. vulnera 100% 0.0 100% 374 KT236449.1 

9873 2014 C. haemulonii var. vulnera 100% 0.0 100% 374 KX118599.1 

1112/2016 2016 C. haemulonii var. vulnera 100% 0.0 100% 374 KT236449.1 

1205/2016 2016 C. duobushaemulonii 100% 0.0 99% 378 KP862813.1 

6066 2009 C. haemulonii var. vulnera 100% 0.0 100% 374 KT236449.1 

7209 2010 C. haemulonii var. vulnera 100% 0.0 100% 374 KT236449.1 

6983 2011 C. duobushaemulonii 100% 0.0 99% 378 KP862813.1 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/942560517?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=XP3VHBB3014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1032965750?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=RD2291RU01R
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4.2.4 Análise filogenética para confirmação da identificação das espécies 

utilizando as sequências da região ITS do DNAr 

As sequências consenso da região ITS do DNAr obtidas neste estudo e 

sequências depositadas no banco genômico NCBI foram alinhadas no 

programa SEAVIEW 4.2.12 (Gouyet al., 2010) utilizando o algoritmo muscle. 

A fim de confirmar a identificação das espécies, foi gerada uma árvore 

filogenética pelo método Neighbour-Joining, incluindo sequências 

representativas do complexo C. haemulonii e espécies relacionadas (Saitou & 

Nei, 1987), utilizado modelo de substituição de nucleotídeos Kimura-2-

Parâmetros (K2P) (Kimura, 1980), apresentada na figura 5.  

Uma vez gerada a árvore filogenética, foi possível observar cinco clados 

principais, que correspondem às espécies do complexo C. haemulonii (C. 

haemulonii sensu stricto, C. haemulonii var. vulnera e C. duobushaemulonii) e 

espécies relacionadas (C. auris e C. pseudohaemulonii), confirmando a 

identificação molecular dos 66 isolados analisados neste estudo. 

As sequências dos 37 isolados de C. auris provenientes da Venezuela 

foram semelhantes à sequência de um isolado recentemente identificado em 

Israel (C. auris TA003-15), diferentemente daquelas identificadas no Japão, 

Austrália e Índia, que foram agrupadas em outro ramo do mesmo clado. 
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Figura 5 - Árvore filogenética das espécies do complexo C. haemulonii e espécies relacionadas, 

obtida pelo método de Neighbour-Joining, baseada nas sequências da região ITS do DNAr. Os 
números nos ramos representam os valores de bootstrap obtidos (Bootstrap de 1.000 pseudo-
réplicas). Os isolados clínicos deste trabalho estão identificados com a inicial "L" (LEMI), 
enquanto que as cepas de referência apresentam seu número de acesso no GenBank ao final 
dos nomes 
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4.3 Distribuição das espécies identificadas 

Todos os 66 isolados clínicos foram identificados compreendendo 3 

espécies e uma variedade. A espécie C. auris representou o maior número dos 

isolados identificados (37 isolados, 56%), seguida por C. haemulonii var. 

vulnera (11 isolados, 17%), C. haemulonii sensu stricto (9 isolados, 13,5%) e C. 

duobushaemulonii (9 isolados, 13,5%). Nenhum isolado de C. 

pseudohaemulonii foi identificado entre as amostras estudadas. A figura 6 

apresenta a distribuição dos isolados de cada espécie identificada. 

C. auris foi a espécie encontrada em maior número devido ao surto 

ocorrido na Venezuela. 

 

 

4.3.1 Distribuição das espécies em relação à origem geográfica 

Os isolados foram obtidos de 4 países da América Latina:  Brasil, Chile, 

Honduras e Venezuela (tabela 5). 

Dos 66 isolados analisados, 37 identificados como C. auris foram obtidos 

da Venezuela. O Brasil foi representado por 27 isolados, onde foi encontrada a 

Figura 6 - Distribuição das espécies identificadas por 
sequenciamento da região ITS do DNAr (n=número de isolados) 
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maior diversidade, compreendendo as três espécies do complexo C. 

haemulonii: C. haemulonii sensu stricto (9 isolados), C. haemulonii var. vulnera 

(10 isolados) e C. duobushaemulonii (8 isolados). Em relação ao Chile e 

Honduras, apenas 1 amostra foi obtida de cada país e identificadas como C. 

duobushaemulonii e C. haemulonii var. vulnera, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Distribuição das espécies em relação ao sítio de isolamento 

A tabela 6 apresenta a distribuição de espécies em relação ao sítio de 

isolamento. 

A maioria dos isolados analisados foram provenientes de frascos de 

hemoculturas (62,2%) e todas as espécies foram identificadas neste tipo de 

amostra (tabela 6).  

Quanto aos outros sítios de isolamento, C. auris foi isolada em 15 

amostras de urina e C. duobushaemulonii em 2 amostras de secreção vaginal. 

Não havia informações quanto ao sítio de isolamento de duas amostras, 

identificadas como C. auris. Além disso, espécies do complexo C. haemulonii 

também foram encontradas em cateter venoso central (2), lavado 

País Nº de isolados (%) Identificação molecular (n) 

Venezuela 37 (56%) C. auris (37) 

Brasil 27 (41%) 
C. haemulonii (sensu stricto) (9) 
C. haemulonii var. vulnera (10) 
C. duobushaemulonii (8) 

Chile 1 (1,5%) C. duobushaemulonii (1) 

Honduras 1 (1,5%) C. haemulonii var. vulnera (1) 

Tabela 5 - Distribuição das espécies identificadas em relação à origem 
geográfica dos isolados 

(n) número de isolados  
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broncoalveolar (1), líquido cefalorraquidiano (1), raspado de córnea e lente de 

contato (2).  
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Espécie (n) Hemocultura Urina 
Secreção 
Vaginal 

CVC LBA LCR 
Raspado de 

Córnea 
Lente de 
contato 

Não 
identificado 

C. auris (37) 20 15 - - - - - - 2 

C. haemulonii var. vulnera (11) 8 - - - - 1 1 1 
- 

C. haemulonii (sensu stricto) (09) 8 - - 1  - - - 
- 

C. duobushaemulonii (09) 5 - 2 1 1 - - - 
- 

Total 66 isolados (%) 41 (62,2) 15 (22,8) 2 (3,0) 2 (3,0) 1 (1,5) 1 (1,5) 1 (1,5) 1 (1,5) 2 (3,0) 

Tabela 6 - Espécies identificadas em diferentes sítios de isolamento 

CVC (cateter venoso central); LBA (lavado broncoalveolar); LCR (líquido cefalorraquidiano) / n (número de isolados 



Resultados 

47 
 

4.4 Análise do perfil de susceptibilidade a antifúngicos 

Dos 66 isolados incluídos neste estudo, 65 foram submetidos aos testes 

de susceptibilidade in vitro, conforme preconizado pelo CLSI M27-A3. A tabela 

7 apresenta os valores de CIMs após 24 e 48 horas de incubação dos isolados 

analisados. 

Apesar do documento CLSI M27-A3 S4 preconizar que a leitura do teste 

seja realizada após 24 horas de incubação para algumas espécies de Candida, 

neste trabalho foram realizadas leituras após 24 e 48 horas de incubação, pois 

alguns dos isolados analisados apresentaram crescimento somente após esse 

período, o que permitiu a avaliação da CIM dos mesmos. O anexo 3 apresenta 

os valores de CIMs obtidos para todos os isolados testados após 24 e 48 horas 

e a tabela 8 a distribuição de CIMs após 48 horas de incubação. 

Os resultados demonstraram que os fármacos AMB e FLC foram os que 

exibiram menor atividade in vitro contra as 4 espécies identificadas. Para AMB 

foram encontrados valores de CIM50 ≥8 µg/mL e CIM90 ≥16 µg/mL para todos os 

isolados testados. Em relação ao FLC, valores de CIM50 e CIM90 >64 µg/mL 

foram obtidos para todos os isolados de C. auris. Quanto às outras três 

espécies, as CIMs foram variáveis quando submetidas a este antifúngico (C. 

haemulonii (sensu stricto): 2 a >64 µg/mL; C. haemulonii var. vulnera: 1 a >64 

µg/mL; C. duobushaemulonii: 8 a ≥64 µg/mL). 

Em relação ao VRC, foram observados altos valores de CIM90 para as 

espécies C. auris, C. duobushaemulonii e C. haemulonii (sensu stricto) (16 

µg/mL), exceto para os isolados de C. haemulonii var. vulnera, que exibiram 

maior susceptibilidade in vitro contra este fármaco após 48 horas de incubação 

(CIM90=0,5 µg/mL). Além disso, dentre os isolados analisados, aqueles 

identificados como C. auris foram os que tiveram o maior número de amostras 

(29 de 37) com CIMs ≥ 16 µg/mL. 

Quanto aos fármacos 5-FC e ANF, foram os que apresentaram maior 

atividade antifúngica contra os isolados testados, cujas CIMs variaram de 0,03 

a 2 µg/mL. 
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Uma vez notadas variações inter-específicas nos padrões de 

susceptibilidade frente aos cinco antifúngicos testados, foi realizada a análise 

estatística com os valores de CIMs obtidos após a leitura de 24 horas de 

incubação, pois este é o tempo de incubação preconizado pelo documento 

CLSI M27-A3 (S4) para a leitura do teste para as espécies de Candida (tabela 

9). 

O teste apontou diferenças inter-específicas significativas (p<0,05) para 

quatro dos cinco antifúngicos testados (AMB, FCL, 5-FC, VRC). Destacou-se 

C. auris, espécie que apresentou maiores valores de CIMs (p<0,05) frente aos 

fármacos FLC, 5-FC e VRC. 
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Espécie Parâmetro 

CIM (µg/mL) 

AMB FLC VRC 5-FC ANI 

24h 48h 24h 48h 24h 48h 24h 48h 24h 48h 

C. auris (n=37) 

CIM50 8 8 >64 >64 2 16 0,125 0,5 0,06 0,06 

CIM90 16 16 >64 >64 2 16 0,125 2 0,25 1 

Variação 2 - 16 4 - 16 32 - >64 >64 0,125 - 4 0,5 - 16 0,03 - 0,25 0,125 - 2 0,06 - 0,5 0,03 - 1 

C. duobushaemulonii 
(n=8) 

CIM50 >16 >16 2 16 0,03 0,25 0,06 0,25 0,125 0,5 

CIM90 >16 >16 >64 >64 1 16 0,125 0,5 0,25 0,5 

Variação 8 - >16 >16 2 - >64 8 - >64 0,03 - 1 0,06 - 16 0,06 - 0,125 0,03 - 0,5 0,06 - 0,25 0,06 - 0,5 

C. haemulonii (sensu 
stricto) (n=9) 

CIM50 >16 >16 2 8 0,03 0,25 0,03 0,125 0,125 0,125 

CIM90 >16 >16 >64 >64 1 16 0,125 0,25 2 2 

Variação 2 - >16 8 - >16 0,5 - >64 2 - >64 0,03 - 1 0,06 - 16 0,03 - 0,125 0,06 - 0,25 0,06 - 2 0,06 - 2 

C. haemulonii var. 
vulnera (n=11) 

CIM50 >16 >16 1 8 0,03 0,25 0,03 0,125 0,06 0,125 

CIM90 >16 >16 8 32 0,03 0,5 0,06 0,5 0,25 0,5 

Variação >16 >16 1 - 32 1 - 64 0,03 - 0,06 0,03 - >16 0,03 - 0,125 0,03 - 1 0,03 - 0,25 0,125 - 0,5 

CIM (concentração inibitória mínima), CIM50 (concentração inibitória mínima requerida para inibir 50% dos isolados), CIM90 (concentração inibitória mínima requerida para inibir 90% dos 
isolados), AMB (anfotericina), FLC (fluconazol), VRC (voriconazol), 5-FC (5-fluorocitosina), ANI (anidulafungina), n (número de isolados testados), * (concentrações testadas apenas para 
fluconazol), ** (µg/mL), n (número de isolados) 
 

Tabela 7 - Susceptibilidade in vitro dos isolados estudados frente aos cinco antifúngicos testados após 24 e 48 horas de incubação 
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   Tabela 8 - Distribuição de CMIs dos 65 isolados após 48 horas de incubação 

 

Antifúngico Espécie (n) 

N° de isolados para cada CIM (µg/mL) 

**CIM50 **CIM90 
0,03 0,06 0,125 0,25 0,5 1,0 2 4 8 ≥16 32* ≥64* 

AMB 

C. haemulonii (9)         2 7   >16 >16 

C. hameulonii var. vulnera (11)          11   >16 >16 

C. dubushaemulonii (8)          8   >16 >16 

C. auris (37)        1 18 18   8 16 

FLC 

C. haemulonii (9)       3  4 1  1 8 >64 

C. hameulonii var. vulnera (11)      1  1 6 1 1 1 8 32 

C. dubushaemulonii (8)         2 5  1 16 >64 

C. auris (37)            37 >64 >64 

VRC 

C. haemulonii (9)  1  3 3 1    1   0,25 16 

C. hameulonii var. vulnera (11) 1  1 3 5     1   0,25 0,5 

C. dubushaemulonii (8)  1 2 3 1     1   0,25 16 

C. auris (37)     2 1   5 29   16 16 

5-FC 

C. haemulonii (9)  1 6 2         0,125 0,25 

C. hameulonii var. vulnera (11) 3  5 1 1 1       0,125 0,5 

C. dubushaemulonii (8) 1 6  1         0,25 0,5 

C. auris (37)   3 6 14 10 4      0,5 2 

ANI 

C. haemulonii (9)  1 4 3   1      0,125 2 

C. hameulonii var. vulnera (11)   7 2 2        0,125 0,5 

C. dubushaemulonii (8)  1 2  5        0,5 0,5 

C. auris (37) 1 20  8 3 5       0,06 1 

CIM (concentração inibitória mínima), CIM50 (concentração inibitória mínima requerida para inibir 50% dos isolados), CIM90 (concentração inibitória mínima requerida para inibir 90% dos 
isolados), AMB (anfotericina), FLC (fluconazol), VRC (voriconazol), 5-FC (5-fluorocitosina), ANI (anidulafungina), n (número de isolados testados), * (concentrações testadas apenas para 
fluconazol), ** (µg/mL) 
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Antifúngico Comparações Múltiplas* Valor de p 

Fluconazol 

C. auris > C. haemulonii (sensu stricto) <0,0001 

C. haemulonii var. vulnera > C. haemulonii (sensu stricto) 0,043 

C. auris > C. haemulonii var. vulnera  <0,0001 

C. auris > C. duobushaemulonii  <0,0001 

Anfotericina B 

C. haemulonii (sensu stricto) > C. auris 0,004 

C. haemulonii var. vulnera > C. auris <0,0001 

C. auris > C. duobushaemulonii 0,002 

5-Fluorocitosina 

C. duobushaemulonii > C. haemulonii (sensu stricto) 0,029 

C. auris > C. haemulonii (sensu stricto) <0,0001 

C. auris > C. haemulonii var. vulnera  <0,0001 

C. auris > C. duobushaemulonii  0,009 

Voriconazol 

C. auris > C. haemulonii (sensu stricto) <0,0001 

C. auris > C. duobushaemulonii  <0,0001 

C. auris > C. haemulonii var. vulnera  <0,0001 

*Teste estatístico: Kruskall Wallis  

Tabela 9 - Comparações múltiplas dos valores de CIMs após 24 horas de incubação dos 
fármacos que apresentaram valores de p significativos (<0,05) 
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4.5 Capacidade de produção de biofilme dos isolados estudados 

Com os ensaios de formação de biofilme utilizando a metodologia 

padronizado em nosso laboratório, os 66 isolados estudados formaram biofilme, 

assim como as cepas-referência do complexo C. haemulonii e espécies relacionadas 

incluídas neste estudo (figuras 7 e 8). 

Dentre as cepas referência, C. auris foi a espécie que produziu maior 

quantidade de biofilme (absorbância= 0,751) quando comparada às outras espécies 

do complexo. A cepa referência de C. duobushaemulonii foi a menor produtora de 

biofilme (absorbância= 0,021) (figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Quatificação do biofilme produzido pelas cepas referência do complexo C. 
haemulonii e espécies relacionadas 
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Em relação aos isolados clínicos, foram observadas variações na capacidade 

de formação de biofilme, exibindo valores de absorbância entre 0,017 e 1,017 

(Figura 8). Conforme descrito na tabela 9, os isolados foram classificados em baixo 

formadores de biofilme (valores de absorbância ≤0,287), médio formadores de 

biofilme (valores de absorbância ≥0,306 ≤0,467) e alto formadores de biofilme 

(valores de absorbância ≥0,473). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacam-se os isolados identificados como C. auris, com maior capacidade 

de formar biofilme, pois 92% dos isolados ficaram localizados nos 2° e 3° tercis. 

Diferentemente, os isolados de C. duobushaemulonii apresentaram menores valores 

de absorbância dentre as 4 espécies identificadas, os quais 100% deles ficaram 

localizados no 1° tercil, sendo considerada a espécie com menor capacidade de 

formar biofilme (figura 8). 

Quanto aos isolados de C. haemulonii (sensu stricto) e C. haemulonii var. 

vulnera, observou-se maior variabilidade intra-específica quanto à capacidade de 

formação de biofilme, cujos isolados foram distribuídos no três tercis (figura 8). Vale 

notar que, 54,6% dos isolados de C. haemulonii var. vulnera foram classificados 

como alto formador de biofilme (localizados no 3° tercil), o que corrobora o resultado 

encontrado para a cepa referência desta espécie, que foi a segunda maior produtora 

de biofilme entre as espécies estudas. 

  
 

Classificação Valor de absorbância 

Baixo ≤0,287 

Médio ≥0,306 ≤0,467 

Alto ≥0,473 

Tabela 9 - Classificação da capacidade de 
formação de biofilme entre os isolados clínicos  
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Figura 8 – Ensaio de formação de biofilme dos 66 isolados clínicos de C. haemulonii e C. auris incluídos neste estudo 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DISCUSSÃO 
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Dentre as essas espécies emergentes de Candida, destacam-se aquelas 

pertencentes ao complexo C. haemulonii (C. haemulonii sensu stricto, C. haemulonii 

var. vulnera e C. duobushaemulonii) e espécies relacionadas (C. pseudohaemulonii 

e C. auris), que têm sido responsáveis pela a ocorrência de casos e surtos em 

diversos países, causando quadros que variam desde infecções superficiais a 

infecções profundas (Sugita et al., 2006; Khan et al., 2007; Kim et al., 2009; Satoh et 

al., 2009; Cendejas-Bueno et al., 2012) 

Apesar de ainda não estarem bem esclarecidas as razões do aumento de 

infecções causadas por espécies do complexo C. haemulonii, autores sugerem que 

podem estar relacionadas à pressão seletiva devido ao uso de antimicrobianos para 

tratamento profilático contra infecções fúngicas, uma vez que tem sido verificado 

menor susceptibilidade destas espécies aos antifúngicos de uso sistêmico 

(Gonçalves et al., 2016).  

Outro aspecto que pode estar relacionado ao aumento do número de relatos 

de casos de infecções causadas por estas espécies foi devido a maior utilização de 

técnicas moleculares, que permitiram que espécies crípticas e aquelas classificadas 

como complexo de espécies fossem identificadas.  

Desde a sua descrição, poucos isolados de C. haemulonii (sensu lato) e 

espécies relacionadas foram analisados quanto às suas peculiaridades biológicas. 

Neste contexto, o presente estudo teve como um dos objetivos caracterizar 

molecularmente isolados clínicos pertencentes a este complexo e espécies 

relacionados incluídos no Banco de Micro-organismos do LEMI, utilizando a técnica 

de sequenciamento da região ITS do DNAr. 

A escolha da região ITS do DNAr para a identificação de espécies de Candida 

justifica-se por estas sequências de nucleotídeos apresentar maior variabilidade 

inter-específica, resultando em maior poder discriminatório para espécies com 

proximidade filogenética (Iwen et al., 2002; Irinyi et al., 2015). 

As sequências geradas neste estudo foram analisadas e editadas no 

programa Phred Phrap Consend, ferramenta utilizada para obtenção de sequências 

de alta qualidade. O programa identifica as bases atribuindo valores de qualidade 
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para cada uma delas, determinado o score de Phred, que estima a probabilidade de 

erro da base, além disso, alinha as sequências (Phrap) e permite a visualização e a 

edição da sequência consenso gerada (Consed) (Ewing & Green, 1998; Ewing et al., 

1998).  

Para este estudo, foi determinado como critério de qualidade na montagem 

das sequências analisadas um score de Phred >30, o qual estima que a 

probabilidade de erro seja de no máximo 1 para cada 1.000 bases. Entretanto, os 

contigs foram finalizados com maior acurácia do que o determinado, ou seja, com 

score de Phred de 40, com no máximo 0,04 erros para cada 10.000 bases gerando 

sequências de alta qualidade.  

Essa metodologia permitiu a identificação acurada dos isolados analisados, 

pois ao serem comparadas com outras sequências depositadas no banco genômico 

NCBI, utilizando a ferramenta BLASTn foram obtidos valores de identidade e 

cobertura ≥ 98%, o que garantiu a acurácia da identificação de espécie dos nossos 

isolados. Além disso, sequências da região ITS do DNAr geradas neste estudo 

contribuíram com o aumento de sequências de alta qualidade depositadas no banco 

genômico NCBI de isolados pertencentes ao complexo C. haemulonii e C. auris. 

Entre os 66 isolados analisados três espécies e uma variedade foram 

identificados: C. auris (56%), C. haemulonii var. vulnera (17%), C. haemulonii (sensu 

stricto) (13,5%) e C. duobushaemulonii (13,5%). C. auris representou o maior 

número de isolados, pois foram todos provenientes de um surto. Quanto à espécie 

C. pseudohaemulonii, nenhum isolado foi identificado neste estudo, ratificando 

relatos de que esta espécie é menos frequente em infecções fúngicas quando 

comparada com C. haemulonii (sensu lato) e C. auris (Shin et al., 2012).  

Também foi realizada neste trabalho a análise filogenética pelo método de 

Neighbour-Joing utilizando as sequências da região ITS do DNAr obtidas, para a 

confirmação da identificação dos isolados estudados. No alinhamento, foram 

incluídas sequências de cepas referência depositadas no banco genômico NCBI. 

Por meio desta análise foi possível observar o agrupamento das nossas sequências 

com as sequências representativas das cepas-referência, o que confirmou a 

identificação molecular dos 66 isolados analisados. 
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A árvore filogenética gerada em nosso estudo sugere que os isolados de C. 

auris, oriundos da Venezuela, sejam de origem clonal, incluindo aquelas 

provenientes de hemoculturas positivas e uroculturas, uma vez os 37 isolados 

agruparam-se no mesmo clado e não houve diferenças entre as suas sequências. 

Vale mencionar que estes dados já foram parcialmente publicados com os isolados 

de sangue de 18 pacientes com candidemia, cuja clonalidade foi demonstrada pela 

análise por AFLP (Calvo et al., 2016). Entretanto, as sequências de cepas-referência 

de C. auris provenientes do Japão, Índia e Austrália apresentaram diferenças em 

relação àquelas provenientes da Venezuela, diferentemente da sequência do isolado 

obtido em Israel, que foi similar às nossas sequências de C. auris. 

Em um estudo semelhante, Kathuria e colaboradores (2015) também geraram 

uma árvore filogenética pelo método de Neighbour-Joing, com o intuito de confirmar 

a identificação molecular de 102 isolados clínicos fenotipicamente identificados 

como C. haemulonii ou C. famata após o sequenciamento da região ITS do DNAr, 

cuja árvore apresentou três grupos principais, correspondendo às espécies C. 

haemulonii (sensu stricto) e sua variedade (representadas por 6 e 1 isolados, 

respectivamente), C. duobushaemulonii (5 isolados) e C. auris (90 isolados) 

(Kathuria et al., 2015).  

Ainda não há estudos que tenham avaliado a distribuição geográfica do 

complexo C. haemulonii e espécies relacionadas no mundo. A maioria das 

publicações reportam um baixo número de isolados analisados e muitas delas 

apresentam apenas relatos de casos (Crouzet et al., 2011; Oh et al., 2011; Kim et 

al., 2011; Muro et al., 2012; Kumar et al., 2016). Entretanto, nota-se na literatura que 

os relatos de infecções causadas por essas espécies de leveduras tem sido maiores 

em países Asiáticos. Em 2012, Oberoi e colaboradores relataram que C. haemulonii 

(sensu lato) foi considerada a terceira causa mais comum de candidemia em um 

hospital terciário na Índia, responsável por 15,5% dos casos.  

Com relação à distribuição geográfica das espécies dos isolados analisados 

em nosso estudo, apesar dos mesmos terem sido provenientes de diferentes países 

da América Latina (Brasil, Chile, Honduras e Venezuela), este estudo não apresenta 

dados epidemiológicos robustos quanto à prevalência de infecções causadas por C. 
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haemulonii (sensu lato) e espécies relacionadas nesta região, uma vez que, 56,1% 

dos mesmos foram provenientes de um surto ocorrido na Venezuela e apenas um 

isolado do Chile e um de Honduras foram analisados.  

Em nossa casuística, 40,9% do total de isolados analisados foram oriundos 

de hospitais brasileiros, sendo 10 identificados como C. haemulonii var. vulnera, 9 

como C. haemulonii (sensu stricto) e 8 como C. duobushaemulonii. A espécie C. 

auris não foi identificada entre os isolados provenientes de centros médicos 

brasileiros e até o momento não houve relatos de infecção causada por este micro-

organismo no Brasil. 

No Brasil, desde o primeiro episódio de fungemia descrito por Almeida Jr. e 

colaboradores (2012), diversos casos de infecções causadas pelas espécies do 

complexo C. haemulonii vem sendo descritos. Um estudo conduzido por Muro e 

colaboradores (2012) reportou três casos de candidemia por C. haemulonii (sensu 

stricto) em pacientes pediátricos. Recentemente, foram identificados quarenta 

isolados pertencentes ao complexo C. haemulonii, obtidos de diferentes sítios de 

isolamento em cinco hospitais brasileiros. Segundo os autores, estes isolados 

corresponderam a 0,3% do total de 14.642 amostras que apresentaram cultura 

positiva para leveduras (Almeida Jr. et al., 2016). Esses achados ressaltam que as 

espécies do complexo C. haemulonii tem sido micro-organismos causadores tanto 

de infecções superficiais quanto de infecções invasivas em hospitais brasileiros.  

Quanto aos sítios de isolamento, é importante mencionar que embora tenham 

sido analisados isolados obtidos de diferentes sítios, 62,2% (41) dos mesmos foram 

provenientes de hemoculturas positivas, sendo 20 isolados identificados como C. 

auris e 21 como pertencentes ao complexo C. haemulonii (8 C. haemulonii sensu 

stricto, 8 C. haemulonii var. vulnera e 5 C. duobushaemulonii). 

Recentemente, Bem-Ami e colaboradores (2017) ao analisar as diferenças 

quanto aos sítios de isolamento de C. haemulonii (sensu lato) e das espécies 

relacionadas verificaram que C. auris foi mais comum em casos de infecções 

invasivas do que C. haemulonii (sensu stricto). Os autores reportaram que dentre os 

6 isolados identificados como C. auris, 5 foram provenientes de cultura de sangue, 
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enquanto que os 3 isolados de C. hemulonii (sensu stricto) foram oriundos de 

infecções superficiais (Bem-Ami et al., 2017).  

Entretanto, Oh e colaboradores (2011) ao analisarem 27 isolados clínicos de 

C. haemulonii (sensu lato) (2), C. pseudohaemulonii (10) e C. auris (15), 

provenientes de sangue e secreção auricular, verificaram que todos aqueles 

identificados como C. auris foram obtidos a partir de ouvido, enquanto que os 

isolados das outras duas espécies foram oriundas de hemoculturas positivas. 

Em termos de susceptibilidade, as espécies do complexo C. haemulonii e 

espécies relacionadas necessitam que mais isolados sejam avaliados quanto a esse 

aspecto, pois ainda é baixo o número de amostras testadas (Sugita et al., 2006;  

Khan et al., 2007;  Kim et al., 2009; Satoh et al., 2009;  Cendejas-Bueno et al., 

2012;Kumar et al., 2016). Para isso, utilizando a metodologia de microdiluição em 

caldo preconizada pelo documento CLSI M27-A3 (S4), 65 dos isolados clínicos 

incluídos neste estudo foram analisados quanto à susceptibilidade aos antifúngicos 

AMB, FLC, VRC, 5-FC e ANI. 

Os valores de CIMs encontrados para os isolados de C. haemulonii (sensu 

lato) variaram entre 2 e >16 µg/mL (CIM90≥16 µg/mL) quando submetidos à AMB. 

Estes valores ratificam os achados descritos por Kumar e colaboradores (2016) de 

que C. haemulonii (sensu lato) apresentam baixa sensibilidade in vitro frente a este 

fármaco. No estudo, ao avaliarem o perfil de susceptibilidade de quinze isolados 

pertencentes ao complexo C. haemulonii, os pesquisadores verificaram que a média 

geométrica das CIMs obtidas para AMB foi de 14,6 µg/mL (Kumar et al., 2016).  

Entretanto, CIMs mais variáveis para C. haemulonii (sensu lato) frente a AMB 

já foram descritas em um estudo conduzido por Cendejas-Bueno e colaboradores 

(2012), que ao analisarem 30 isolados de C. haemulonii (sensu lato) encontraram 

CIMs variando entre 0,25 e 32 µg/mL. 

Quanto aos valores de CIMs de AMB obtidos neste estudo para os isolados 

de C. auris, os mesmos também variaram entre 2 e 16 µg/mL (CIM90 16 µg/mL). 

Diferentemente, valores menores de CIMs foram descritos por Chowdhary e 

colaboradores (2014), entre 0,25 e 1µg/mL, ao analisarem quinze isolados desta 
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espécie. Concordando com nossos achados, baixa sensibilidade in vitro de isolados 

de C. auris também foi descrita recentemente por Lockhart e colaboradores (2017) 

ao observarem que dentre cinquenta e quatro isolados de C. auris, 35% dos 

mesmos foram considerados resistentes à AMB (CIMs entre 0,38 e 4 µg/mL). 

A análise por comparações múltipla dos valores de CIMs obtidos para AMB 

entre os isolados analisados neste estudo mostraram que, apesar destes valores 

terem sido elevados para todas as espécies estudadas, as CIMs para os isolados de 

C. haemulonii (sensu stricto) e C. haemuonii var. vulnera foram estatisticamente 

maiores do que aquelas obtidas para C. auris, exceto os isolados de C. 

duobushaemulonii, cujas CIMs foram menores do que os aquelas observadas para 

C. auris (tabela 7). 

Recentemente, achados similares foram descritos por Bem-Ami e 

colaboradores (2017), ao avaliarem o perfil de susceptibilidade de três e seis 

isolados de C. haemulonii (sensu stricto) e C. auris, respectivamente. Os 

pesquisadores verificaram que os valores de CIMs variaram entre 2 e 8 µg/mL para 

C. haemulonii (sensu stricto) e entre 1 e 2 µg/mL para C. auris.  

Em relação aos azólicos, os valores de CIMs90 obtidos para FLC foram >32 

µg/ml para as quanto espécies identificadas neste estudo.  Dados similares foram 

reportados por diversos estudos que avaliaram o perfil de susceptibilidade de 

isolados pertencentes ao complexo C. haemulonii e espécies relacionadas frente a 

este fármaco (Rodero et al., 2002; Khan et al., 2007; Kim et al., 2009; Ruan et al., 

2010; Muro et al., 2012; Almeida Jr.et al., 2016). Em uma investigação semelhante 

ao nosso estudo, Almeida Jr. e colaboradores (2016) ao analisar 14 isolados de C. 

haemulonii (sensu stricto), 8 de C. haemulonii var. vulnera e 9 de C. 

duobushaemulonii, também reportaram CIMs90 elevados para estas espécies frente 

ao FLC (64 µg/mL). Alguns estudos consideraram estas leveduras intrinsecamente 

resistentes a este fármaco (Khan et al., 2007; Giusiano et al., 2006).  

Vale mencionar que, todos os isolados identificados como C. auris 

apresentaram valores de CIMs ≥ 32 µg/mL para FLC, enquanto os valores de CIMs 

dos de C. haemulonii (sensu lato) variaram entre 1 e >64 µg/mL. A análise de 
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comparações múltiplas mostrou que C. auris foi a espécie que apresentou valores 

de CIMs estatisticamente maiores entre as espécies analisadas. 

Quanto ao VRC, os valores de CIMs obtidos para os isolados de C. 

haemulonii (sensu lato) variaram entre 0,03 e >16 µg/ml. Diferentemente, Cendejas-

Bueno e colaboradores (2012) ao realizarem testes de susceptibilidade em 30 

cepas-referência pertencentes ao complexo C. haemulonii, provenientes de 

diferentes bancos de micro-organismos, observaram que a espécie que apresentou 

maior variação de CIMs foi C. duobushaemulonii (entre 0,125 e >8 µg/ml), enquanto 

que as CIMs para as espécies C. haemulonii (sensu stricto) e C. haemuonii var. 

vulnera foram ≥8 µg/ml. 

Os isolados identificados como C. auris, foram os que exibiram valores de 

CIMs estatisticamente mais elevados em relação às espécies do complexo C. 

haemulonii após 24 horas de incubação. 

Nossos achados ratificam a baixa sensibilidade in vitro de isolados de C. auris 

frente aos azólicos, conforme descrito por outros autores. Recentemente, Lockhart e 

colaboradores (2017) ao avaliar o perfil de susceptibilidade de 54 isolados clínicos 

de C. auris observaram que 54% e 93% dos isolados foram resistentes ao VCZ e 

FLC, respectivamente, utilizando pontos de cortes estabelecidos para outras 

espécies de Candida, preconizados pelo documento CLSI M27-A3. 

Estudos recentes sugerem alguns mecanismos moleculares que podem estar 

envolvidos na baixa susceptibilidade de isolados de C. auris e do complexo C. 

haemulonii em relação aos azólicos. Ben-Ami e colaboradores (2017) observaram 

maior atividade das bombas de efluxo em 4 isolados de C. auris e 1 de C. 

haemulonii (sensu stricto) em relação a 5 de C. glabrata, utilizando rodamina 6G em 

meio de cultura contendo 8mM de glicose. O aumento de expressão destas bombas 

é considerado um mecanismo de resistência que já foi bem caracterizado para C. 

albicans (Sanglard et al., 1997). 

Em um estudo conduzido por Lockhart e colaboradores (2017), ao comparar 

genomas completos de 47 isolados de C. auris oriundos da Venezuela, Índia, África 

do Sul e Paquistão foram identificadas mutações (Y132F, K143R, F126T) no gene 
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ERG11 que podem estar associadas a resistência aos azólicos, sendo estas 

mutações já descritas anteriormente em isolados de C. albicans resistentes a essa 

classe de antifúngicos (Perea et al., 2001). 

Quanto à ANI, os valores de CIMs obtidos para os isolados analisados neste 

estudo variaram entre 0,03 e 2 µg/ml, apresentado boa atividade in vitro contra a 

maioria dos isolados. Em apenas um isolado identificado como C. haemulonii (sensu 

stricto) foi encontrado valor de CIM de 2µg/mL. Relatos de baixa sensibilidade de C. 

haemulonii (sensu lato) já foram descritos por outros autores frente às 

equinocandinas. Almeida Jr. e colaboradores (2016) reportaram que dentre 40 

isolados pertencentes ao complexo C. haemulonii provenientes de diferentes sítios 

de isolamento, um identificado como C. duobushaemulonii apresentou CIM de 8 

µg/mL para caspofungina. Em um estudo conduzido por Muro e colaboradores 

(2012), os autores reportaram que dentre três isolados de C. haemulonii (sensu 

stricto) provenientes de hemocultura, dois foram resistentes à micafungina, cujas 

CIMs chegaram em até 4µg/mL. 

No presente estudo, foram encontrados baixos valores de CIMs para os 

isolados de C. auris (entre 0,06 e 1 µg/mL) frente a ANI. Entretanto, recentemente 

Lockart e colaboradores (2017) conduziram um estudo que avaliou o perfil de 

susceptibilidade in vitro de 54 isolados clínicos desta espécie e verificaram que 7% 

dos mesmos foram considerados resistentes à classe das equincandinas, cujas 

CIMs variaram entre 0,03 e 16 µg/mL para CAS, 0,125 e 16 µg/mL para ANI e 0,06 e 

4 µg/mL para MCF. 

Em nossa análise estatística não foram observadas diferenças inter-

específicas significativas para ANI, ratificando que no geral C. haemulonii (sensu 

lato) e espécies relacionadas têm sido relatadas como susceptíveis a este fármaco.  

Dados semelhantes foram reportados por Almeida Jr. e colaboradores (2016) ao 

avaliar 40 isolados de C. haemulonii (sensu lato), nos quais os valores de CIMs 

chegaram até 0,5µg/mL para ANI. 

O fármaco 5-FC apresentou atividade in vitro contra todos os isolados 

testados, cujos valores de CIMs90, após 48 horas de incubação, foram de 0,25 µg/mL 

para C. haemulonii, 0,5 µg/mL para C. haemuloii var. vulnera e C. duobushaemulonii 
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e 2 µg/mL para C. auirs.  Vale mencionar que, valores elevados de CIMs foram 

reportados por Kathuria e colaboradores (2015), que ao avaliarem a atividade in vitro 

de 5-FC em 102 isolados clínicos destas espécies (90 de C. auris, 7 de C. 

haemulonii e 5 de C. duobushaemulonii), encontraram valores de CIM90 >64 µg/mL e 

>8 µg/mL para os isolados de C. haemulonii (sensu stricto) e os de C. auris, 

respectivamente. Entretanto, os isolados de C. duobushaemulonii apresentaram 

baixo valor de CIM90 (0,125 µg/mL) (Kathuria et al., 2015).  

Tendo em vista que C. auris e as espécies do complexo C. haemulonii tem 

apresentado perfil de sensibilidade reduzido a pelo menos duas classes de 

antifúngicos, estas espécies têm sido consideradas leveduras multi-droga-resistente, 

indicando que as opções de tratamento para infecções causadas por isolados destas 

espécies são mais limitadas (Clancy & Nguyen, 2017). Neste contexto, podemos 

enfatizar a importância da identificação acurada de espécie e a realização do teste 

de susceptibilidade, para que a terapia eficaz possa ser administrada aos pacientes 

infectados. 

Devido ao baixo número de isolados de C. haemulonii (sensu lato) e das 

espécies relacionadas avaliados quanto à capacidade de produzir biofilme, os 66 

isolados clínicos incluídos neste estudo foram analisados em relação a este 

importante fator de virulência em leveduras do gênero Candida. Todos os isolados 

analisados neste estudo foram capazes de produzir biofilme ao utilizar o método de 

coloração com cristal violeta e classificados como: alto, médio e baixo formadores de 

biofilme.  

Dentre as espécies identificadas no presente estudo, C. auris foi a que 

apresentou maior capacidade de produzir biofilme. Quanto às espécies do complexo 

C. haemulonii, nossos achados mostraram que houve maior variabilidade intra-

específica na produção de biofilme entre os isolados de C. haemuonii (sensu stricto) 

e C. haemulonii var. vulnera. Os isolados identificados como C. duobushaemulonii 

foram os que apresentaram menor capacidade de produzir biofilme, assim como a 

cepa referência desta espécie, sendo classificados como baixo produtores de 

biofilme. 
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O primeiro estudo que avaliou a capacidade de formação de biofilme das 

espécies do complexo C. haemulonii (sensu lato) e relacionadas foi realizado por Oh 

e colaboradores (2011), em que mostraram que C. haemulonii e C. 

pseudohaemulonii são micro-organismos formadores biofilme. Vale mencionar que 

os autores utilizaram o método de quantificação de biofilme por espectrofotometria e 

a capacidade de formar biofilme foi classificada em negativo, +1, +2, +3, +4 ou +5. 

Os autores categorizaram em +3 ou +4 os 2 isolados de C. haemulonii (sensu lato) e 

os 10 de C. pseudohaemulonii e como negativos os 15 de C. auris (Oh et al., 2011). 

Em um estudo conduzido por Cedejas-Bueno e claboradores (2012), ao 

analisarem 30 isolados pertencentes ao complexo C. haemulonii, utilizando o meio 

YNB (Yeast Nitrogen Base) suplementado com 50 mM de glicose e o método de 

coloração com cristal violeta, os autores reportaram que os isolados deste complexo 

de espécies não produziram biofilme bem desenvolvido.  

Apesar de C. auris ter sido a espécie maior produtora de biofilme entre os 

isolados analisados neste estudo, recentemente Larkin e colaboradores (2017) 

reportaram C. auris como baixo formadora de biofilme em relação à C. albicans. 

Estes autores utilizaram a técnica de microscopia confocal em que verificaram uma 

matriz extracelular menos espessa nos 16 isolados de C. auris em relação àquela 

produzida pela cepa-referência C. albicans SC5314, sendo C. albicans considerada 

altamente formadora de biofilme entre as espécies do gênero. 

Sherry e colaboradores (2017) ao comparar a capacidade de formar biofilme 

entre 5 isolados de C. auris e as cepas-referência C. albicans SC5314 e C. glabrata 

WT2001 realizando a coloração com cristal violeta, reportam diferenças 

interespecíficas significativas. Os 5 isolados de C. auris foram considerados médio 

formadores de biofilme em relação às outras duas cepas-referência, C. albicans 

SC5314 e C. glabrata WT2001, denominando-as como alto e baixo formadoras, 

respectivamente.  

Concluindo, C. haemulnii (sensu lato) e espécies relacionadas tem emergido 

como patógenos de grande relevância clínica nos últimos anos, principalmente por 

apresentar perfil de susceptibilidade reduzido aos principais antifúngicos utilizados 

no tratamento de infecções fúngicas invasivas. Vale mencionar que C. auris, tem 
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sido destaque em alertas mundiais para que medidas de controle de infecções por 

esta levedura sejam empregadas, uma vez que este agente é multi-droga-resistente 

responsável por surtos e com grande potencial de disseminação horizontal em 

ambientes hospitalares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSÕES 
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I. Entre os 66 isolados estudados foram identificadas todas as espécies 

descritas para o complexo C. haemulonii (C. haemulonii, C. haemulonii 

var. vulnera e C. duobushaemulonii), confirmando que tais agentes estão 

presentes em ambientes hospitalares da América do Sul; 

 

II. Quanto às duas espécies relacionadas ao complexo C. hemulonii, nenhum 

isolado de C. pseudohaemulonii foi encontrado neste estudo, enquanto 

que isolados de C. auris foram identificados; 

 

III. C. auris foi a espécie responsável pelo maior número de amostras 

estudadas, devido ao surto reportado na Venezuela, representando 56,1% 

dos isolados; 

 

IV. O sequenciamento da região ITS do DNAr gerou sequências de alta 

qualidade e o depósito destas permitiu a ampliação do banco genômico 

NCBI; 

 

V. Em relação à susceptibilidade aos antifúngicos, apesar de terem sido 

encontradas variações inter-específicas, de forma geral, os isolados 

mostraram resistência in vitro à AMB e FLC, sendo a grande maioria 

susceptível à ANI e 5-FC;  

 

VI. Quanto ao VRC, a maioria dos isolados pertencentes ao complexo C. 

haemulonii apresentaram menores valores de CIMs frente a este fármaco, 

enquanto que entre os isolados de C. auris foram apenas 3 dos 37; 

 

VII. Quanto à formação de biofilme, espécies do complexo C. haemulonii e 

espécies relacionadas foram capazes de formar biofilme, destacando-se 

os isolados de C. auris, espécie considerada alto formadora de biofilme 

entre os isolados analisados neste estudo.
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Anexo 1- Parecer do comitê de ética  
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Anexo 2 - Meios de cultura e soluções 

 

Anexo 2A - Sabouraud Destrose Agar 

Suspender 65g do meio em 1000mL de água, autoclavar à 121°C por 20 

minutos e manter sob refrigeração até o uso. 

 

Anexo 2B - CHROMagar®Candida 

- CHROMagar Candida desidratado 47,7g 

- Água destilada 1.000mL 

Dissolver o CHROMagar Candida em água destilada esterilizada, aquecendo 

em microondas, até completa dissolução (não deixar ferver). Distribuir em placas de 

petri e acondicionar em refrigerador até o uso. 

 

Anexo 2C- YEPD Líquido 

- Extrato de levedura 10g 

- Peptona 20g 

- Dextrose 20g 

- Água destilada 1.000mL 

Homogeneizar componentes no microondas, autoclavar a 121ºC por 15 

minutos e acondicionar em refrigerador até o uso. 

 

Anexo 2D - Glicerol 80% 

- Glicerina 80mL 

- Água destilada 20mL 
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Homogeneizar os componentes, autoclavar 15 minutos a 121ºC e 

acondicionar em refrigerador até o uso. 

 

Anexo 2E – Etanol 70% 

- Etanol absoluto 70mL 

- Água destilada 3mL 

Misturar todos os reagentes. 

 

Anexo 2F – Meio RPMI 1640 (Applied Biosystems - EUA) 

- 1 Pacote RPMI 1640 desidratado 

- Água destilada autoclavada 1000mL 

- Filtro com membrana (0,22µm)  

- MOPS (≥99.5%-titration) 34,53g 

- NaOH 10M (para ajustar o pH) 

Diluir o RPMI desidratado em 700mL de água em um béquer utilizando o 

agitador eletromagnético para facilitar a dissolução, em seguida acrescentar o 

MOPS e após ajustar o pH para 7,0 utilizando o NaOH 1M, completar com água até 

o volume final de 1 litro. Em seguida, filtrar o meio imediatamente utilizando um 

compressor de ar (A partir dessa etapa todo o procedimento deve ser realizado em 

fluxo laminar). Após a filtragem uma alíquota de 2mL em tubo deve ser retirada e 

incubada a 37°C por 48 horas para o controle de esterilidade.  O meio deve ser 

mantido sob refrigeração até o uso. 

 

Anexo 2F - Salina Tamponada com fosfato (PBS) 

- Cloreto de Sódio (NaCl) 80g 

- Cloreto de Potássio (KCl) 2g 

- Fosfato de Sódio Dibásico (Na2HPO4) 11,5g 
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- Fosfato de Postássio (KH2PO4) 2g 

- Água Destilada 1000mL 

 

Misturar todos os reagentes e em seguida autoclavar por 15 minutos a 121°C. 

Após essa reação o PBS está 10x concentrado, para realização dos ensaios de 

biofilme deve se diluir para [1x] em água destilada estéril. Armazenar em geladeira.  

 

Anexo 2G - Cristal violeta 0,4% 

- Cristal violeta em pó 4g 

- Água MilliQ 1000mL 

Misturar os reagentes com o auxílio de um agitador eletromagnético até a 

total dissolução do cristal. Manter em temperatura ambiente até o uso. 

 

Anexo 2H - Etanol 95% 

- Etanol absoluto 95mL 

- Água destilada 5mL 

Misturar os reagentes. 

 

Anexo 2I – TAE [50x] 

- Tris Base 242g 

- Ácido acético glacial 57,1mL 

- EDTA 0,5M (pH 8,0) 100mL 

- Água Destilada 842,9mL 

Dissolver o Tris base em pouco de água destilada com o auxílio do agitador 

eletromagnético para facilitar a dissolução, adicionar EDTA 0,5M (pH 8,0) e em 
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seguida o ácido acético glacial. Completar com a água até o volume final de 1 litro. A 

concentração final do mesmo é de 50x, vale lembrar que para as reações de 

eletroforese o TAE foi diluído para [1x]. 

 

Anexo 2J - Loading buffers 

- OrangeG (sigma) 0,25g 

- Ficoll 15% (TYPE 400; PHARMACIA) 100ml  

Dissolver o OrangeG no ficoll 15% e manter a -20°C até o uso. 
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Anexo 3 – Perfil de susceptibilidade de 65 isolados do complexo C. haemulonii frente aos antifúngicos anfotericina B, fluconazol, 
voriconazol, 5-fluorocitosina e anidulafungina 

Nº LEMI Identificação Molecular 
AMB* FLC* VCZ* 5-FC* ANI* 

24h 48h 24h 48h 24h 48h 24h 48h 24h 48h 

582/2015 C. haemulonii var. vulnera >16 >16 1 8 0,03 0,5 0,06 0,125 0,03 0,125 

583/2015 C. haemulonii var. vulnera >16 >16 4 8 0,03 0,125 0,06 0,25 0,06 0,25 

584/2015 C. haemulonii var. vulnera >16 >16 2 4 0,03 0,25 0,06 0,125 0,06 0,125 

9124 C. duobushaemulonii >16 >16 2 16 0,03 0,25 0,06 0,25 0,25 0,5 

767/2015 C. haemulonii (sensu stricto) 8 8 >64 >64 1 16 0,06 0,25 0,06 0,06 

768/2015 C. duobushaemulonii 8 16 >64 >64 1 16 0,06 0,25 0,06 0,06 

9822 C. haemulonii var. vulnera >16 >16 1 8 0,03 0,25 0,125 1 0,06 0,5 

8229 C. duobushaemulonii >16 >16 4 16 0,03 0,25 0,125 0,25 SC 0,5 

6919 C. duobushaemulonii >16 >16 16 16 0,03 0,25 0,06 0,25 0,06 0,125 

3885 C. haemulonii (sensu stricto) >16 >16 2 2 0,03 0,25 0,03 0,125 SC 0,25 

5075 C. duobushaemulonii >16 >16 2 8 0,03 0,06 0,06 0,25 0,125 0,125 

3834A C. haemulonii (sensu stricto) >16 >16 2 2 0,06 0,5 0,03 0,125 0,125 0,25 

585/2015 C. haemulonii (sensu stricto) >16 >16 4 16 0,06 0,25 0,125 0,25 0,06 0,25 

473/2015 C. auris 4 8 64 >64 2 16 0,06 0,125 0,125 0,25 

469/2015 C. auris 8 16 >64 >64 4 16 0,25 1 0,125 0,25 

467/2015 C. auris 16 16 >64 >64 2 16 0,125 0,5 0,25 0,5 

468/2015 C. auris 16 16 >64 >64 2 16 0,25 0,5 0,25 0,5 

474/2015 C. auris 16 16 >64 >64 2 16 0,125 0,5 0,25 0,5 

470/2015 C. auris 16 16 >64 >64 2 16 0,125 0,5 0,125 1 

476/2015 C. auris 16 16 >64 >64 4 8 0,125 0,5 0,25 0,25 

471/2015 C. auris 4 8 >64 >64 2 16 0,125 1 0,25 0,25 

466/2015 C. auris 8 8 >64 >64 2 16 0,125 1 0,06 0,06 

472/2015 C. auris 8 8 >64 >64 2 16 0,125 1 0,06 0,06 

AMB (anfotericina), FLC (fluconazol), VRC (voriconazol), 5-FC (5-fluorocitosina), ANI (anidulafungina), *CIM (µg/mL), h (horas) 
Continua... 
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Nº LEMI Identificação Molecular 
AMB* FLC* VCZ* 5-FC* ANI* 

24h 48h 24h 48h 24h 48h 24h 48h 24h 48h 

477/2015 C. auris 8 8 >64 >64 1 16 0,125 0,5 0,06 0,06 

475/2015 C. auris 8 8 >64 >64 2 16 0,125 0,5 0,06 0,06 

478/2015 C. auris 8 16 >64 >64 1 16 0,125 1 0,06 0,06 

479/2015 C. auris 8 8 >64 >64 1 16 0,125 1 0,06 0,06 

480/2015 C. auris 4 8 >64 >64 2 16 0,125 2 0,06 0,06 

481/2015 C. auris 8 8 >64 >64 2 16 0,125 2 0,06 0,06 

482/2015 C. auris 4 8 >64 >64 1 16 0,125 2 0,06 0,06 

483/2015 C. auris 8 8 >64 >64 2 16 0,125 1 0,06 0,06 

484/2015 C. auris 8 8 >64 >64 2 16 0,06 2 0,06 0,06 

485/2015 C. auris 8 16 >64 >64 2 16 0,125 0,5 0,06 0,06 

486/2015 C. auris 16 16 64 >64 4 16 0,125 0,5 0,25 0,25 

487/2015 C. auris 8 8 >64 >64 2 16 0,125 1 0,25 1 

488/2015 C. auris 8 8 >64 >64 1 16 0,06 0,25 0,06 0,06 

489/2015 C. auris 8 8 >64 >64 2 16 0,06 0,25 0,06 0,06 

490/2015 C. auris 8 8 >64 >64 2 16 0,06 0,25 0,06 0,06 

491/2015 C. auris 2 4 >64 >64 SC 16 0,03 0,125 0,5 1 

492/2015 C. auris 8 16 >64 >64 1 16 0,125 0,25 0,06 0,06 

493/2015 C. auris 4 16 >64 >64 1 8 0,06 0,25 0,06 0,06 

494/2015 C. auris 16 16 >64 >64 2 16 0,125 0,5 0,25 1 

495/2015 C. auris 16 16 >64 >64 2 8 0,125 0,5 0,25 1 

496/2015 C. auris 8 8 >64 >64 2 16 0,125 1 0,25 0,25 

497/2015 C. auris 8 16 >64 >64 1 8 0,06 0,5 0,25 0,03 

498/2015 C. auris 16 16 64 >64 4 16 0,125 0,5 0,25 0,25 

499/2015 C. auris 8 16 32 >64 0,25 0,5 0,125 0,5 0,06 0,06 

500/2015 C. auris 16 16 >64 >64 4 8 0,125 1 0,06 0,06 

501/2015 C. auris 16 16 >64 >64 0,125 1 0,03 0,125 0,06 0,06 

502/2015 C. auris 8 8 64 64 0,25 0,5 0,125 0,25 0,125 0,25 

Continuação do anexo 3 

AMB (anfotericina), FLC (fluconazol), VRC (voriconazol), 5-FC (5-fluorocitosina), ANI (anidulafungina), *CIM (µg/mL), h (horas) Continua... 
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Nº LEMI Identificação Molecular 
AMB* FLC* VCZ* 5-FC* ANI* 

24h 48h 24h 48h 24h 48h 24h 48h 24h 48h 

1036 BCO C. haemulonii (sensu stricto) 2 8 0,5 2 0,03 0,06 0,03 0,06 2 2 

546/2015 C. duobushaemulonii >16 >16 2 8 0,03 0,125 0,06 0,5 0,25 0,5 

547/2015 C. duobushaemulonii >16 >16 2 16 0,03 0,125 0,06 0,25  0,5 

6083 C. haemulonii var. vulnera >16 >16 1 1 0,03 0,03 0,03 0,125 0,25 0,5 

5800 C. haemulonii (sensu stricto) >16 >16 2 8 0,06 1 0,03 0,125 0,125 0,125 

9700A C. haemulonii (sensu stricto) >16 >16 4 8 0,03 0,5 0,03 0,125 0,125 0,125 

9700B C. haemulonii (sensu stricto) >16 >16 2 8 0,03 0,5 0,03 0,125 0,125 0,125 

bco2076 C. haemulonii (sensu stricto) >16 >16 2 8 0,03 0,25 0,03 0,125 0,125 0,125 

10194A C. haemulonii var. vulnera >16 >16 1 8 0,03 0,5 0,03 0,125 0,125 0,125 

10195B C. haemulonii var. vulnera >16 >16 1 8 0,05 0,5 0,03 0,125 0,125 0,125 

9873 C. haemulonii var. vulnera >16 >16 1 16 0,03 0,5 0,06 0,5 0,125 0,25 

1112/2016 C. haemulonii var. vulnera >16 >16 8 64 0,03 >16 0,03 0,03 SC 0,125 

6066 C. haemulonii var. vulnera >16 >16 32 32 0,06 0,5 0,03 0,03 SC 0,125 

7209 C. haemulonii var. vulnera >16 >16 4 8 0,03 0,25 0,03 0,03 SC 0,125 

6983 C. duobushaemulonii SC >16 SC >16 SC 0,5 SC 0,03 SC 0,5 

 

 

  

AMB (anfotericina), FLC (fluconazol), VRC (voriconazol), 5-FC (5-fluorocitosina), ANI (anidulafungina), *CIM (µg/mL), h (horas) 

Continuação do anexo 3 
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Anexo 4 – Isolados incluídos neste estudo 

Nº LEMI 
Ano de 

isolamento 
Sítio de 

isolamento 
Identificação Molecular País Centro Médico 

582/2015 2015 Hemocultura C. haemulonii var. vulnera Brasil Hospital de clínicas do Paraná 

583/2015 2015 Hemocultura C. haemulonii var. vulnera Brasil Hospital de clínicas do Paraná 

584/2015 2015 Hemocultura C. haemulonii var. vulnera Brasil Hospital de clínicas do Paraná 

9124 2012 Hemocultura C. duobushaemulonii Brasil Hospital Albert Einstein 

767/2015 2013 Ponta de Cateter C. haemulonii (sensu stricto) Brasil Hospital São Paulo 

768/2015 2013 Lavado Brônquico C. duobushaemulonii Brasil Hospital São Paulo 

9822 2014 Líquido craniano C. haemulonii var. vulnera Brasil Hospital São Paulo 

8229 2011 Hemocultura C. duobushaemulonii Brasil Hospital São Paulo 

6919 2019 Hemocultura C. duobushaemulonii Brasil Hospital São Paulo 

3885 2008 Hemocultura C. haemulonii (sensu stricto) Brasil Hospital São Paulo 

5075 2009 Hemocultura C. duobushaemulonii Brasil Hospital São Paulo 

3834A 2008 Hemocultura C. haemulonii (sensu stricto) Brasil Hospital São Paulo 

585/2015 2013 Hemocultura C. haemulonii (sensu stricto) Brasil Hospital Emilio Ribas 

473/2015 2012 Não informado C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

469/2015 2012 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

467/2015 2012 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

468/2015 2012 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

474/2015 2012 Não informado C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

470/2015 2012 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

476/2015 2012 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

471/2015 2012 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

466/2015 2012 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

472/2015 2012 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

477/2015 2012 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

475/2015 2012 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

GRAACC: Grupo de apoio ao adolescente e à criança com câncer/ UFPE: Universidade Federal de Pernambuco                                                                               Continua... 
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Nº LEMI 
Ano de 

isolamento 
Sítio de 

isolamento 
Identificação Molecular País Centro Médico 

478/2015 2013 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

479/2015 2013 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

480/2015 2013 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

481/2015 2013 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

482/2015 2013 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

483/2015 2013 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

484/2015 2013 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

485/2015 2013 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

486/2015 2013 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

487/2015 2013 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

488/2015 2013 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

489/2015 2013 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

490/2015 2013 Hemocultura C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

491/2015 2013 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

492/2015 2013 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

493/2015 2013 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

494/2015 2013 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

495/2015 2013 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

496/2015 2013 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

497/2015 2013 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

498/2015 2013 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

499/2015 2013 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

500/2015 2013 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

501/2015 2013 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

502/2015 2013 Urina C. auris Venezuela Hospital Universitário de Maracaibo 

1036 BCO 2013 Hemocultura C. haemulonii (sensu stricto) Brasil Hospital São Paulo 

546/2015 2008 Secreção vaginal C. duobushaemulonii Brasil Faculdade de Saúde Pública de São Paulo 
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Nº LEMI 
Ano de 

isolamento 
Sítio de 

isolamento 
Identificação Molecular País Centro Médico 

547/2015 2008 Secreção vaginal C. duobushaemulonii Brasil Faculdade de Saúde Pública de São Paulo 

6083 2010 Hemocultura C. haemulonii var. vulnera Brasil GRAACC 

5800 2009 Hemocultura C. haemulonii (sensu stricto) Brasil GRAACC 

9700A 2014 Hemocultura C. haemulonii (sensu stricto) Brasil Hospital das Clínicas da UFPE 

9700B 2014 Hemocultura C. haemulonii (sensu stricto) Brasil Hospital das Clínicas da UFPE 

bco2076 2013 Hemocultura C. haemulonii (sensu stricto) Brasil Hospital São Paulo 

10194A 2014 
Raspado de 

Córnea 
C. haemulonii var. vulnera Brasil Hospital São Paulo 

10195B 2014 Lente de Contato C. haemulonii var. vulnera Brasil Hospital São Paulo 

9873 2014 Hemocultura C. haemulonii var. vulnera Brasil Hospital São Paulo 

1112/2016 2016 Hemocultura C. haemulonii var. vulnera Brasil Hospital São Paulo 

1205/2016 2016 Ponta de catéter C. duobushaemulonii Brasil Hospital São Luiz 

6066 2009 Hemocultura C. haemulonii var. vulnera Brasil Hospital de clínicas do Paraná 

7209 2009 Hemocultura C. haemulonii var. vulnera Honduras Hospital Universitário de Honduras 

6983 2011 Hemocultura C. duobushaemulonii Chile Hospital Clínico da Universidade do Chile 
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