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Resumo

Com o desenvolvimento de uma Medicina cada vez mais interventiva e com o aumento do número
de doentes críticos e doentes imunosuprimidos, as infeções fúngicas assumem um papel cada vez
mais importante na prática clínica. Os fungos do género Candida sãos os que mais frequentemente
causam infeções no ser humano. Pretende-se com este trabalho rever a literatura publicada sobre
candidemia, definida como a presença de Candida spp. no sangue, abordando-se a
epidemiologia, (com especial enfoque na situação nacional), manifestações clínicas, diagnóstico,
tratamento e suscetibilidade aos antifúngicos. Alicerçada numa suspeita diagnóstica atempada, a
terapêutica antifúngica tem impacto na mortalidade, pelo que se torna importante estar alerta para
esta entidade clínica.

Palavras-chave: Candidemia, Infeção fúngica invasiva, Candida albicans, Candida nãoalbicans, Epidemiologia, Portugal, Fatores de risco, Diagnóstico, Suscetibilidade aos
antifúngicos, Tratamento

IX

X

Abstract

With the development of a more intervenient Medicine and an increasing number of critical
patients and immunocompromised patients, fungal infections have become a very important issue
in clinical practice. The Candida type funguses are the most frequently cause of infection in the
humans. The main objective of this work is to revise some of the published literature about
candidemia, defined as the presence of Candida spp. in the bloodstream, addressing the
epidemiology (with special attention to the Portuguese situation), clinical features, diagnosis,
treatment and antifungal susceptibility. Based on early diagnosis awareness, the antifungal
treatment has impact on the mortality rates, and therefore it is of utmost importance to be alert to
this clinical entity.

Keywords: Candidemia, Invasive fungal infection, Candida albicans, Non-albicans
Candida, Epidemiology, Portugal, Risk factors, Diagnosis, Antifungal susceptibility,
Treatment
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1. Introdução

O género Candida constitui a causa mais comum de infeções fúngicas no ser
humano.(1)
Este fungo faz parte da flora endógena do organismo humano, podendo ser
encontrada na pele e nas mucosas (ex. mucosa nasal e trato gastro-intestinal). Existem
cerca de cento e cinquenta espécies de Candida conhecidas, mas apenas um pequeno
número é patogénico para o ser humano(2), com cerca de dezassete espécies identificadas
como agentes etiológicos de infeções da corrente sanguínea.(3) Tal pode ser explicado
porque cerca 65% das espécies de Candida não têm a capacidade de crescer num
ambiente que se aproxime da temperatura corporal do ser humano.(4)
Estima-se que, anualmente, ocorram um total de 46 000 infeções por Candida
associadas aos cuidados de saúde em doentes hospitalizados nos Estados Unidos da
América (EUA), sendo a quarta causa mais comum de infeções nosocomiais da corrente
sanguínea.(5)
O aumento da incidência de infeções por Candida relaciona-se com o aumento da
população idosa, o uso generalizado de dispositivos médicos intra-vasculares e o aumento
do número de doentes críticos e imunosuprimidos (por exemplo, sob corticoterapia ou
quimioterapia).(4,6)
Este aumento do número de infeções fúngicas invasivas faz-se acompanhar de um
fenómeno de emergência de espécies mais raras. Correspondentemente, dentro do género
Candida, tem-se assistido a uma diminuição relativa da incidência relativa de C. albicans
e um aumento proporcional de espécies não-albicans, com maior resistência aos
antifúngicos.(7,8) Atualmente as espécies não-albicans são apontandas como causadoras
de 35-65% de todas as candidemias, ocorrendo mais frequentemente entre os doentes
oncológicos, principalmente com neoplasias hematológicas e transplantados com células
estaminais hematopoiéticas (TCEH).(9)
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É importante uma identificação da espécie de Candida responsável pela
candidemia, pois o antifungigrama não é utilizado universalmente na prática clínica e as
diferentes características entre as espécies permitem prever o padrão de suscetibilidade
aos

antifúngicos,

permitindo

orientar

na

escolha

da

terapêutica

dirigida.

Aproximadamente 30% dos doentes com candidemia por Candida resistente aos
antifúngicos morre durante o internamento hospitalar.(6)
A mortalidade nos doentes com candidemia, para além de relacionada com a
espécies de Candida envolvida, está também fortemente relacionada com as caraterísticas
do hospedeiro (ex. idade e gravidade das co-morbilidades) e aspetos relacionados com a
terapêutica antifúngica (profilaxia prévia, fármaco escolhido e precocidade do seu
início).(10–12)
A taxa de mortalidade para candidemia descritas na literatura é elevada,

(11,13–18)

variando de 5 a 71%.(12) Em estudos americanos e europeus, Candida spp. é o agente de
infeções nosocomiais da corrente sanguínea com maior taxa de mortalidade.(5,19)
Para além de taxas de mortalidade elevadas, as infeções fúngicas invasivas
associam-se a maiores custos e aumento do tempo de internamento.(18) Nos Estados
Unidos, calcula-se que cada caso de infeção por Candida resulte em 3 a 13 dias adicionais
de permanência no hospital.(6) Num estudo realizado no Reino-Unido a candidemia
associou-se, em média, a um aumento do tempo de permanência em UCIs de 5,6 dias.(13)
Este trabalho, consistindo numa revisão bibliográfica, incide sobre as infeções
fúngicas invasivas do género Candida, com particular enfoque na candidemia. Tem como
objetivo apresentar os mais importantes e recentes estudos realizados sobre o tema. Para
a revisão da literatura foram utilizados artigos indexados à Medline e Pubmed, utilizando
como palavras-chave “candidemia”, “infeção fúngica invasiva”, “epidemiologia”,
“Portugal”, “fatores de risco”, “diagnóstico”, “tratamento” e “antifúngicos”. Foram
utilizados alguns filtros, tendo sido dada preferência aos artigos publicados nos últimos 5
anos.
Por se tratar de uma realidade comum e transversal a diversos serviços
hospitalares (Medicina Interna, Cirurgia, Hemato-Oncologia e UCIs) e por se associar a
elevada mortalidade, a atualização dos conhecimentos nesta área é uma mais-valia para
todos os profissionais de saúde.
2

Pretende-se ainda reforçar a importância da suspeição clínica precoce da
candidemia, apesar dos seus quadros inespecíficos, dado que a instituição atempada da
terapêutica antifúngica tem impacto no prognóstico do paciente e nos gastos em saúde.(20)
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2. Classificação e Etiologia
Candidíase é definida como infeção por fungos do género Candida spp.
Candidíase invasiva é um termo que abarca a candidemia e vários tipos de candidíase
com envolvimento de órgão nomeadamente, endocardite, meningite e candidíase
disseminada crónica, também conhecida como candidíase hepato-esplénica.(21)
Candidemia é definida como a presença de qualquer espécie do género Candida no
sangue.(22) Trata-se da manifestação mais comum de candidíase invasiva, (23) sendo que,
no contexto de UCIs, 2/3 dos doentes com candidíase invasiva têm candidemia.(24) A
candidemia pode ser primária ou secundária. A candidemia primária apresenta
hemoculturas positivas por Candida, sem evidência de infeção noutros locais do
organismo, sendo que a maioria tem como foco a colonização dos cateteres
intravasculares. A candidemia secundária tem origem na disseminação para a corrente
sanguínea de infeções adquiridas noutros locais do organismo, como por exemplo
peritoneu, trato urinário e feridas operatórias, e geralmente associa-se a pior
prognóstico.(19)
Uma outra classificação possível baseia-se na utilização das designações
candidemia da comunidade e candidemia nosocomial. Candidemia da comunidade
define-se pela presença de uma hemocultura positiva para Candida colhida nos primeiros
dois dias após o internamento. Candidemia nosocomial consiste numa infeção da
corrente sanguínea inexistente no momento da hospitalização e que tem o seu início após
o segundo dia de internamento. Entre 1354 episódios de candidemia, 37% foram
classificados como tendo origem na comunidade e 64% como tendo origem nosocomial.
C. albicans foi mais comum em candidemias adquiridas na comunidade do que nas
nosocomiais, enquanto C. parapsilosis e C. krusei foram mais comuns em candidemias
nosocomiais. C. glabrata e C. tropicalis tiveram uma incidência comparável em ambos
os casos. Apesar de, inicialmente, se pensar que não haveria diferenças nos padrões de
suscetibilidade aos antifúngicos entre as estirpes causadoras de candidemia da
comunidade e nosocomiais,(25) dados mais recentes mostram que estirpes de C. glabrata
nosocomiais apresentam mais resistência comparativamente às da comunidade.(21)
5

Por último, a candidemia pode ainda ser classificada em monomicrobiana, em
que Candida spp. é o único microrganismo isolado ou polimicrobiana, quando, na
mesma hemocultura, Candida spp. é um de vários agentes patogénicos isolados
(juntamente com uma ou mais bactérias e, ocasionalmente, com uma ou mais estirpes de
Candida.(19,26) Relativamente às infeções polimicrobianas, uma revisão da literatura
indica que aproximadamente 25% dos doentes com candidemia têm culturas
polimicrobianas e 4% têm mais do que uma espécie de Candida isolada em cultura.(26)
Num estudo português com 117 casos de fungemia, aproximadamente 2% pacientes
tinham mais do que um fungo na corrente sanguínea.(27) Um estudo espanhol refere uma
taxa semelhante com, 2% dos pacientes com mais do que uma espécie de Candida isolada
em hemocultura.(28) Num outro estudo com 226 casos de candidemia, cerca de 9% dos
doentes tinham, concomitantemente, infeção da corrente sanguínea por uma bactéria.(29)

Aproximadamente 95% de todas as candidemias são causadas por quatro espécies
de Candida: C. albicans, C. parapsilosis, C. glabrata e C. tropicalis. Os restantes 5% são
causados por 12 a 14 espécies diferentes, incluindo: C. krusei, C. lusitaniae, C.
guilliermondii, C. dubliniensis, C. rugosa, entre outras.(3)

Candida albicans é um fungo polimórfico com crescimento filamentoso e com
capacidade de produção de hifas.(4,30) Trata-se da espécie de Candida mais estudada,
sendo o fungo que mais causa infeções no ser humano, com um amplo espectro de formas
de apresentação.(2) A resistência aos antifúngicos é ainda raramente encontrada nesta
espécie de Candida.(31)
Candida tropicalis é uma das espécies de Candida com maior propensão para
causar infeção da corrente sanguínea e do trato urinário em doentes hospitalizados. No
que se refere aos fatores de virulência salienta-se a sua adesão (maior às células epiteliais
do que aos dispositivos médicos), formação de biofilmes e atividade hemolítica.(32) Tratase de uma espécie suscetível a todas as classes de antifúngicos. Curiosamente, em ensaios
in vitro, foi a única espécie de Candida em que o fluconazol demostrou ser mais ativo do
que o voriconazol.(33)
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Candida parapsilosis é fungo que não é capaz de produzir hifas, mas consegue
gerar pseudo-hifas.(4,30) Possui uma ampla distribuição na Natureza e, ao contrário de
outras espécies de Candida (ex. C. albicans e C. tropicalis), não é um agente patogénico
humano obrigatório. Também ao contrário destas duas espécies, em que a doença invasiva
é geralmente precedida por colonização, e a transmissão é predominantemente vertical,
no caso de C. parapsilosis pode não existir colonização prévia e a transmissão é
principalmente horizontal, através de fontes exógenas contaminadas.(34) Trata-se do fungo
mais vulgarmente encontrado nas mãos de indivíduos saudáveis, particularmente nos
profissionais de saúde, possuindo uma excecional capacidade de adesão a superfícies de
dispositivos médicos, próteses ou cateteres venosos centrais (CVCs) e crescendo em
soluções de nutrição parentérica.(35,36) É uma das razões de ocorrência de surtos
hospitalares, aquando da partilha de fontes contaminadas (ex. aparelhos de monotorização
de pressão arterial) por múltiplos doentes.(35) As infeções por esta espécie de Candida têm
aumentado drasticamente nas últimas décadas, o que se pensa ser devido ao aumento da
utilização de equinocandinas (em particular a caspofungina), para a qual esta espécie
apresenta menor suscetibilidade in vitro.(4,37,38)
Candida glabrata não é um fungo polimórfico, existindo na forma de
blastosporos, e tendo a particularidade de possuir um genoma haplóide, ao contrário dos
genomas diplóides de C. albicans e da maioria das espécies de C. não-albicans (CNA).
O diâmetro das suas células é notavelmente inferior ao das restantes espécies de
Candida.(4,30)
Constitui uma verdadeira causa emergente de candidemia, (3,39) aumentando a sua
incidência proporcionalmente à idade dos doentes.(40)
Ao contrário de C. parapsilosis é raramente encontrada na pele e no ambiente
hospitalar, mas apenas isolada do epitélio gastro-intestinal e vaginal.(31)
Quanto à suscetibilidade aos antifúngicos, é intrinsecamente menos suscetível aos
azóis e à anfotericina B comparativamente a outras espécies de Candida.(41) (Tabela 1)
Associa-se ainda a maiores custos e tempos de internamento mais prolongados
comparativamente a outras espécies de Candida.(42)
Candida krusei é responsável por 2 a 3% dos casos de candidemia(39) e tem
propensão para surgir em serviços onde o fluconazol é utilizado como agente de
7

profilaxia, de que são exemplo as enfermarias de Hematologia.(10) Trata-se de um
verdadeiro organismo multirresistente, com resistência ao fluconazol e suscetibilidade
diminuída à anfotericina B e à flucitosina. Apesar disso, a resistência cruzada entre os
azóis não parece ser um problema entre esta espécie de Candida, sendo suscetível ao
voriconazol e posaconazol.(3) (Tabela 1)
Espécies de Candida mais raras, como sejam C. dubliniensis e C. lusitaniae
possuem algumas particularidades interessantes. C. dubliniensis está associado à
utilização de drogas por via intravenosa. e a doença hepática crónica.(43) Algumas
espécies (C. inconspicua e C. norvegensis) tiveram um aumento de 5 a 10 vezes de 1997
a 2007.(33)
Os casos de candidemia causada por estas espécies são menos frequentemente de
origem nosocomial comparativamente com C. albicans. São mais comuns em doentes
com neoplasia hematológica e idade inferior a 65 anos. Uma infeção por estas espécies
de Candida não é sinónimo de doença mais grave ou com pior prognóstico.(43)
A distribuição dos vários tipos de espécies de Candida é diferente de acordo com
a faixa etária.(44) C. parapsilosis e C. tropicalis são mais comuns na faixa etária dos 0
aos 19 anos, sendo que C. parapsilosis é um agente de infeção especialmente importante
entre os recém-nascidos de baixo peso.(35) C. albicans é mais frequente na faixa etária dos
60 aos 79 anos. C. glabrata e C. krusei são mais comuns na faixa etária dos 80 aos 99
anos.

(45)

Globalmente a candidemia é mais comum nos extremos da idade. A taxa de

incidência é também mais elevada entre indivíduos de raça negra, não existindo uma
diferença estatisticamente significativa entre indivíduos do sexo masculino e indivíduos
do sexo feminino.(46) Também os padrões de resistência aos antifúngicos variam
marcadamente com a idade dos doentes. C. glabrata demonstrou menor suscetibilidade
aos antifúngicos em doentes com idades compreendidas entre os 20 e os 59 anos.(45)
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Tabela 1. Padrão de suscetibilidade de várias espécies de Candida pelas várias classes de
antifúngicos

Candida
albicans
Candida
tropicalis
Candida
parapsilosis
Canduda
glabrata
Candida
krusei

Fluconazol

Itraconazol

S

S

S

Voriconazol

Flucitosina

Anfotericina B

Equinocandinas

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

SaR

S-DD a R

S-DD a R

S-DD a R

S

SaI

S

R

S-DD a R

S

IaR

SaI

S

Posaconazol

Legenda: R – resistente; S – suscetível; S-DD – suscetível dose-dependente; I – com suscetibilidade reduzida

Entre as espécies não-albicans os perfis de suscetibilidade aos antifúngicos são
variáveis. C. krusei e C. glabrata são as espécies que apresentam os valores de
concentração inibitória mínima (CIM) mais elevados para os azóis, sendo que C. krusei
é resistente ao fluconazol, um aspeto importante a ter em conta na prática clínica. Os
valores de CIM mais elevados para a flucitosina e para anfotericina B registaram-se entre
estirpes de C. krusei.(47) A resistência às equinocandinas é uma problemática crescente
em C. parapsilosis.(28,48)
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3. Epidemiologia
Nos últimos anos, vários estudos epidemiológicos referem o aumento do número
de casos de candidemia na Europa e no resto do mundo.

3.1 Global

Apresentam-se de seguida três dos mais importantes programas de vigilância
epidemiológica mundial sobre infeções por Candida, que têm fornecido importantes
dados sobre epidemiologia e suscetibilidade aos antifúngicos de várias espécies de
Candida.
O programa ARTEMIS é um dos maiores e mais prolongados sistemas de
vigilância epidemiológica de infeções fúngicas (não exclusivamente candidemia) e
respetiva suscetibilidade à terapêutica antifúngica em todo o mundo. À data de 2010
foram isoladas 256 882 estirpes de Candida. Ao longo de mais de 10 anos, assistiu-se a
um aumento das espécies de CNA. Dentro destas, houve um aumento de C. glabrata, C.
tropicalis e C. parapsilosis, enquanto o número de casos C. krusei não sofreu
variações.(33)
O estudo SENTRY em curso desde 1997, consiste num programa de vigilância
de candidemia em várias regiões geográficas (América do Norte, América Latina e
Europa). Os primeiros resultados, publicados em 1999, foram especialmente importantes
para demonstrar o perfil de suscetibilidade aos antifúngicos de algumas espécies de
Candida.(49) Entre 1997 e 2000 a ordem de incidência das diferentes espécies de Candida
foi a seguinte: C. albicans > C. glabrata > C. parapsilosis > C. tropicalis > C. krusei.
(25,49,50)

Em 2003, os resultados mostraram uma modificação, com C. parapsilosis a ser o

segundo agente mais frequente a seguir a C. albicans.(51) Resultados entre 2006 e 2009
voltam novamente a referir a sequência verificada entre 1997 e 2000.(21,45,52)
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O estudo EPIC II (Extended Prevalence of Infection in Intensive Care II)
envolveu 13 796 doentes adultos de 75 países dos 5 continentes. O objetivo do estudo foi
investigar as caraterísticas de infeção nosocomial da corrente sanguínea em UCIs. Em
7087 (cerca de 51%) dos doentes foram isolados microrganismos. Destes, no total, 17%
tinham espécies de Candida, comparativamente a 18.5% no continente europeu, onde as
taxas de infeção por este agente são as mais elevadas. De salientar que, no grupo dos
doentes infetados, 16% estavam a ser tratados com antifúngicos.(53) Numa análise
retrospetiva do EPIC II, em que foram apenas estudados os doentes com candidemia (99
doentes), concluiu-se que C. albicans foi o agente mais frequente.(54)

3.2 Estados Unidos da América e Europa

Considerando a epidemiologia dos Estados Unidos da América (EUA), dois
estudos (SCOPE - Surveillance and Control of Pathogens of Epidemiologic Importance
e PATH - Prospective Antifungal Therapy) com duração de 7 anos (1995-200) e de
aproximadamente 4 anos (2004-2008) com 1890 e 2019 casos de candidemia
respetivamente mostraram que Candida albicans foi o agente mais frequente (em 54% e
46% dos casos respetivamente), seguido de Candida glabrata em ambos os estudos. (5,55)
Num trabalho de revisão de diversos estudos americanos realizados durante a
década de 90, os resultados mostram que a taxa de incidência de candidemia variou de
6,0 a 24,0 casos por 100 000/ano.(44)
Para melhor entender a epidemiologia de candidemia na Europa, foram revistos
trabalhos que transmitem uma visão global sobre a realidade da candidemia na Europa,
bem como estudos realizados em países mediterrânicos (nomeadamente Espanha, França,
Itália e Grécia) que, pela sua proximidade com Portugal, contribuem para uma melhor
caraterização e termo de comparação com os dados da epidemiologia nacional.
Na Europa, uma revisão de vários estudos mostrou que a taxa de incidência de
candidemia variou de 0,17 a 15,5 por 1000 admissões hospitalares.(23)
O agente mais frequentemente isolado de candidemia é Candida albicans com
uma percentagem que varia de 49 a 64% entre os diversos estudos (Tabela 2).
Atualmente a tendência nos países da Europa é que Candida parapsilosis e
Candida glabrata sejam as espécies de C. não-albicans mais comuns. Enquanto alguns
estudos indicam que C. parapsilosis é o segundo agente mais frequente a seguir a C.
12

albicans

(15,25,28,29,56–58),

tal como acontece em Portugal, outros referem que é C.

glabrata.(17,24,40)
Num dos principais e mais recentes estudos realizados, Candida ocupava o quarto
lugar entre os agentes responsáveis por infeção nosocomial da corrente sanguínea em
UCIs e o segundo lugar na taxa de mortalidade a seguir à infeção por P. aeruginosa.(19)
Destacam-se dois estudos que, pelas suas características globais, não foram
incluídos na Tabela 2. O estudo SOAP (Sepsis Occurrence in Acutely Ill Patients), um
estudo europeu composto 1177 casos de sépsis (incluindo 69 casos de 6 centros médicos
portugueses onde, curiosamente, se registaram as maiores taxas de sépsis e sépsis grave),
mostrou que Candida albicans é responsável por 13% dos casos e Candida não-albicans
é responsável por 4%.(59)

Microrganismos mais frequentemente isolados em
infeções nosocomiais na Europa entre 2011 e 2012
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Figura 1. Microrganismos mais frequentemente isolados em infeções nosocomiais na
Europa entre 2011 e 2012. (Adaptado de ECDC. Annual epidemiological report:
Reporting on 2011 surveillance data and 2012 epidemic intelligence data. 2013 [Online]
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/annual-epidemiological-report2013.pdf, acesso a 02-01-2014).
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Tabela 2. Estudos epidemiológicos sobre candidemia na Europa.

Nº de
isolamentos
em
hemocultura

Local

Duração

Agente mais
isolado

Segundo
agente mais
isolado

Taxa de
incidência

433

Hospital de
Barcelona

15 anos
(1994-2008)

Candida
albicans (49
%)

Candida
parapsilosis

NA

(17)

1942

Instituições
de saúde na
Europa

3 anos
(1997-1999)

Candida
albicans
(56%)

Candida
glabrata

0,7 a 2,0 por
1000
admissões
hospitalares

(25)

302

3 anos
(1997-1999)

Candida
albicans
(58%)

Candida
parapsilosis

NA

3 anos e 3
meses (19971999)

Candida
albicans
(56%)

Candida
glabrata

0,20 a 0,38
por 1000
admissões
hospitalares

11 anos
(1998-2008)

Candida
albicans
(64%)

Candida
parapsilosis

NA

2 anos
(2002-2003)

Candida
albicans (51
%)

Candida
parapsilosis

NA

6 anos e 5
meses (20042009)

Candida
albicans (47
%)

Candida
parapsilosis

NA

8 meses
(2005-2006)

Candida
albicans

Candida
glabrata

NA

(61)

(40)

2089

(57)

438

(28)

345

(29)

226

(24)

184*

Instituições
de saúde na
Europa
107
Instituições
de saúde
em 7 países
europeus
Hospital
universitári
o de Patras
(Grécia)
14
Hospitais
de
Barcelona
Hospital
universitári
o de
Sevilha
180 UCIs
em França

(19)

389*

UCIs da
Alemanha

6 anos
(2006-2011)

Candida
albicans

NA

0,24 a 0,37
casos de
fungemia
por 1000
doentes

(58)

462

UCIs de
Itália

2 anos
(2007-2008)

Candida
albicans
(49%)

Candida
parapsilosis

NA

1 ano (20082009)

Candida
albicans (49
%)

Candida
parapsilosis

1,09 por
1000
admissões
hospitalares

3 anos
(2008-2010)

Candida
albicans
(50%)

Candida
parapsilosis

1,73 por
1000
admissões
hospitalares

(15)

(56)

984

348

40
Hospitais
terceários
em Espanha
Hospital
universitári
o de San
Marino
(Itália)

Legenda: NA – não avaliado
*Estes estudos não se referem a número de isolamentos em hemoculturas, mas antes ao número de doentes com
candidémia incluídos.
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Considerando o relatório do European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) referente a um total de 15 000 infeções nosocomiais, Candida spp. foi o 7º
microrganismo mais frequentemente isolado (Figura 1), sendo o 5º agente mais comum
em infeções da corrente sanguínea (8,5% do total) em UCIs.(60)
3.3 Portugal

No relatório da ECDC sobre infeções associadas aos cuidados de saúde, publicado
em 2013, consta que, num total de 218 casos de infeção da corrente sanguínea relatados
em Portugal, Candida spp. era o 8º agente mais comum (Figura 2). Consta neste relatório
que Portugal foi o país do estudo com maior taxa de utilização de CVC(6), que, como será
abordado mais à frente, é um dos fatores de risco independentes para candidemia.(60)

Microrganismos mais frequentemente isolados em 218
casos de infeção da corrente sanguínea em UCIs em
Portugal
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Figura 2. Microrganismos mais frequentemente isolados em 218 casos de infeção da
corrente sanguínea em UCIs em Portugal. (Adaptado de ECDC. Annual epidemiological
report: Reporting on 2011 surveillance data and 2012 epidemic intelligence data. 2013
[Online] http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications
/annual-epidemiological-report-2013.pdf, acesso a 02-01-2014).
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Tabela 3. Estudos epidemiológicos sobre candidemia em Portugal.

(39)

Nº de
isolamentos em
hemocultura
28

Local

Duração

Agente mais
isolado

Hospital de
Coimbra

10 anos
(19922001)
3 anos
(19971999)
6 anos
(20022007)

Candida
albicans
(43%)
Candida
albicans
(46%)
Candida
albicans
(49%)

4 anos
(20032006)
1 ano
(2004)

Candida
albicans
(61%)
Candida
albicans
(35%)

(25)

39

Desconhecido

(16)

119

(63)

36

(27)

117*

Instituto
Português de
Oncologia de
Lisboa
Centro
Hospitalar de
Coimbra
Hospital de
São João

Segundo
agente mais
isolado
Candida
parapsilosis

Taxa de
incidência

NA

NA

Candida
parapsilosis

2,02 por
1000
admissões
hospitalares
4,4 por 100
000
pessoas/ano
2,7 casos
por 1000
admissões
hospitalares

Candida.
parapsilosis
Candida
parapsilosis

NA

Legenda: NA – não avaliado
*Este estudo não se refere ao número de isolamentos em hemoculturas, mas antes ao número de doentes com fungemia.

A literatura sobre epidemiologia de candidemia em Portugal é escassa, e os
estudos disponíveis, na globalidade, apresentam amostras pequenas, sendo a maioria
referentes a números de isolamentos de Candida em hemoculturas e não a número de
doentes com infeção por Candida. Por outro lado, em poucos estudos, foram calculadas
as taxas de incidência, impossibilitando uma análise comparativa. Geograficamente, a
maioria dos estudos foram realizados no Norte do País, não tendo sido encontrados
estudos publicados em hospitais do sul de Portugal.
Alguns aspetos são consensuais entre os vários estudos, nomeadamente o facto de
C. parapsilosis ser a segunda espécie de Candida mais frequentemente isolada em
hemocultura. A percentagem de casos de candidemia atribuídos a Candida albicans
variou entre 43 e 61% nos estudos comtemplando o número de isolamentos de Candida
spp.. No único estudo português que teve em conta o número de doentes (e não o número
de isolamentos), Candida albicans foi responsável por 35% dos casos de fungemia
(Tabela 3).
Apenas dois estudos portugueses fazem referência à taxa de mortalidade. Um
refere que a taxa de mortalidade atribuída à fungemia é de 39,3%(27) e outro indica que a
mortalidade atribuída à candidemia foi de 31,9%.(16)
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No que se refere aos perfis de suscetibilidade aos antifúngicos, só alguns estudos
apresentam informações neste campo. No maior estudo encontrando em Portugal,
referente a 117 casos de fungemia efetuado no Hospital de São João, no Porto, em 2004,
detetou-se uma elevada taxa de resistência ao fluconazol (15%), principalmente à custa
de C. tropicalis.(27) Avaliando especificamente a suscetibilidade aos antifúngicos de C.
parapsilosis, um estudo realizado no Hospital de São João, no Porto, realizado durante 4
anos, onde foram isoladas 160 estirpes desta espécie, refere suscetibilidade
diminuída/resistência ao fluconazol em 6% dos casos, com algumas estirpes apresentando
resistência aos azóis e à anfotericina B.(48) O estudo ARTEMIS incluiu 754 casos de
Candida isolados em hospitais portugueses, tendo-se avaliado a suscetibilidade a dois
antifúngicos do grupo dos azóis (fluconazol e voriconazol). Calculou-se que taxa de
resistência ao fluconazol que era de 2,7% para C. albicans e de 4,3% para C. glabrata.
Considerando o voriconazol, observou-se uma taxa de resistência de 1,7% para C.
albicans e de 1,4% para C. glabrata.(62)
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4. Patogénese
Vários autores conseguiram identificar os fatores de virulência responsáveis pela
patogenicidade por microrganismos do género Candida. Exemplos destes fatores são a
formação de biofilmes (conjunto de fungos envolvidos numa matriz extracelular por eles
produzida que confere tolerância à resposta imune do hospedeiro e à terapêutica
antifúngica), adesão, secreção de enzimas degradativas (nomeadamente proteases,
fosfolipases e hemolisinas) e alterações morfológicas.(3,4,30,64)
Num estudo onde foi avaliada a produção de fosfolipase e protease ácida,
verificou-se que 100% das estirpes de C. albicans exibiam produção de fosfolipase e 48%
exibiam produção de protease ácida. No entanto, não foi encontrada associação entre a
produção destas enzimas e a suscetibilidade à terapêutica antifúngica.(65)
Para que Candida passe de um microrganismo comensal inócuo para um agente
de infeção oportunista, contribuem não só os fatores de virulência, mas, principalmente,
alterações no sistema imunitário do hospedeiro.(66) Em episódios recorrentes de infeção
por Candida albicans envolvendo a mesma estirpe, demonstrou-se que existe uma
progressiva atenuação da virulência, devido à contínua atuação dos mecanismos de defesa
do hospedeiro.(67)
As três principais portas de entrada para disseminação de Candida para a corrente
sanguínea são a barreira mucosa do trato gastro-intestinal, cateteres intravasculares e
focos localizados de infeção (ex. pielonefrite).(68)
Sabe-se que a colonização é importante na patogénese, constituindo um
importante fator preditor de candidemia. De facto, apesar de, isoladamente, não indicar
quais os doentes que irão desenvolver candidemia, esta é muito rara em doentes que não
se encontram colonizados por Candida.(69,70)
Com recurso a técnicas de Polymerase Chain Reaction (PCR), demostrou-se uma
elevada similaridade entre estirpes de Candida albicans colonizadoras e estirpes
causadoras de infeção, sugerindo que a colonização é um fator predisponente para o
desenvolvimento da infeção. Os mesmos autores concluíram que a recorrência de
fungemia pela mesma estirpe é provavelmente o resultado de falência da terapêutica
antifúngica.(71)
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Quando são encontradas estirpes geneticamente iguais em vários doentes da
mesma unidade hospitalar, a origem nosocomial é uma forte possibilidade. Numa mesma
unidade hospitalar, observou-se um aumento dos valores de CIM ao longo do tempo,
sugerindo existirem estirpes endémicas do hospital que foram desenvolvendo
mecanismos de resistência aos antifúngicos.(71) Estas conclusões tornam-se especialmente
importantes no caso de C. parapsilosis, pela sua transmissão exógena e envolvimento em
surtos hospitalares.
No sentido de entender o papel da colonização por Candida no aparecimento de
candidemia, um grupo de investigadores colheu amostras de diversos produtos biológicos
de vários locais do organismo. Numa elevada proporção de doentes verificou-se que os
clones moleculares envolvidos no processo de colonização e no processo de infeção eram
os mesmos. Enquanto C. albicans foi mais frequentemente isolada da orofaringe e recto,
no caso de C. parapsilosis, o seu isolamento foi sobretudo a partir de cateteres. Através
de métodos moleculares concluiu-se que a provável origem da candidemia por C. albicans
é gastro-intestinal e que a candidemia por C. parapsilosis é de origem exógena.(69)
Reforçando este facto, um estudo mostrou que a taxa de colonização foi de 88% para C.
albicans, mas no caso de C. parapsilosis foi de apenas 11%, mostrando que a colonização
tem uma importância diferente entre as várias espécies de Candida.(70)
Estas publicações vêm corroborar um trabalho de revisão que analisou 203 outros
estudos sobre o tema e que refere que a colonização gastro-intestinal por Candida, para
além de constituir um bom preditor de candidemia subsequente, geralmente precede os
casos de disseminação hematogénica. Os estudos que defendem a origem cutânea da
candidemia mostraram-se incompletos, carecendo de evidência científica.(34)
Em doentes críticos não-neutropénicos internados em UCIs, auferiu-se que 52%
dos doentes estavam colonizados por Candida e que, destes, cerca de 6% desenvolveram
infeção.(14) Num outro estudo verificou-se que 88% dos doentes diagnosticados com
candidemia estavam colonizados por Candida em mais do que um local anatómico e,
destes, a maioria tinha as mesmas espécies causadoras de infeção.(70)
Em doentes críticos cirúrgicos, a presença de Candida na urina, secreções do trato
respiratório e conteúdo do reto/ostomias, relaciona-se com uma maior probabilidade de
desenvolvimento de candidíase invasiva.(72)
A propósito da colonização, elemento-chave na patogénese da candidemia, é
importante referir o significado da presença de Candida spp. nas secreções das vias
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respiratórias. Num estudo onde foram realizadas 232 autópsias de doentes falecidos em
UCIs verificou-se que 58% destes tinha evidência histopatológica de pneumonia. No
entanto, em nenhum doente, o género Candida spp. foi identificado como agente
etiológico, mesmo apesar de existirem situações de colonização documentadas em alguns
doentes. Sendo Candida spp. um agente que pode integrar a flora comensal do organismo
humano, a mesma é isolada frequentemente na expetoração de profissionais de saúde e
na maioria dos doentes internados recebendo antibioticoterapia, sem significado
patológico, pelo que o seu isolamento nas secreções das vias respiratórias deve ser alvo
de uma cautelosa valorização.(73) A presença de Candida spp. em secreções do trato
respiratório não deve constituir uma indicação para se iniciar tratamento antifúngico. De
facto, a invasão do tecido pulmonar por Candida spp. é um evento extremamente raro e,
por esta razão, a sua descoberta deve ser primeiramente interpretado como uma
colonização e eventual fator de risco para candidemia e não como uma pneumonia por
Candida.(73)
A candidúria é comum nos doentes hospitalizados, principalmente nos que se
encontram algaliados.(68) Estudos mostram que a candidúria é um fator de risco
independente para a mortalidade num grupo de doentes críticos cirúrgicos.(72) A presença
de candidúria correlaciona-se positivamente com colonização por Candida e,
consequentemente, com maior risco de candidemia.(74) Enquanto alguns autores se
mostram a favor da intervenção terapêutica(74), outros desaconselham-na por não ter
impacto na redução da taxa de recorrência ou número de complicações.(75) Apesar de a
maioria dos doentes com candidúria ser assintomática, uroculturas positivas em doentes
que não se encontrem algaliados, onde se verifique um crescimento de > 1x104 CFU/ml
devem levantar a suspeita de infeção.(76)
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5. Apresentação clínica
Candida é responsável por quadros de infeção que vão desde o atingimento mucocutâneo isolado, até casos de doença invasiva com disseminação multiorgânica.(1)
A apresentação clínica de candidemia depende das caraterísticas dos doentes,
podendo ir desde a ausência de sintomas específicos até ao choque séptico.(77) Alguns
autores afirmam que a febre é a manifestação clínica mais frequente de candidemia.(15)
De facto, doentes com febre de origem indeterminada têm uma elevada probabilidade de
possuírem uma infeção da corrente sanguínea por fungos.(63)
A forma de apresentação clínica dos doentes com doença invasiva por C. albicans
e doença invasiva por espécies de C. não-albicans é indistinguível.(31)
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6. Fatores de risco
Os fatores de risco mais importantes para infeção invasiva por Candida incluem:
cirurgia abdominal prévia, antibioticoterapia de largo espectro, cateteres intravasculares,
próteses e outros dispositivos implantáveis, nutrição parentérica, hemodiálise, terapêutica
imunosupressora (incluindo corticoesteróides), neutropénia, lesão renal aguda, diabetes,
transplante e pancreatite.(1,77–79).
Os doentes cirúrgicos são também um grupo de elevada suscetibilidade para
candidemia. Numa revisão sistemática, em cinco de sete estudos incluídos, foi encontrada
uma associação significativa entre cirurgia e infeção fúngica invasiva.(79) Num estudo
europeu de grandes dimensões, a condição mais frequentemente associada a candidemia
foi precisamente a cirurgia destacando-se, dentro desta, a cirurgia abdominal(77). São
doentes que geralmente possuem cateteres intravasculares e que, com uma elevada
frequência, recebem antibioticoterapia.(40)
Outro dos fatores de risco mais importantes para candidemia é a exposição
recente a antibióticos e antifúngicos. Está descrito que mais de 90% dos doentes
recebem tratamento com, pelo menos, um antibiótico nos trinta dias que antecederam o
início da candidemia, com uma média de três tipos de antibióticos diferentes.(80). A
exposição prévia ao fluconazol ou à caspofungina, favorece não só a emergência de
espécies de CNA, como constitui um fator de risco independente para infeções por
espécies de Candida com suscetibilidade reduzida a estes fármacos.(81) A exposição ao
fluconazol é um fator de risco mais elevado para candidemia por C. não-albicans do que
por candidemia por C. albicans.(82) Demostrou-se, por exemplo, que episódios de
candidemia por C. glabrata estão associados a exposição recente à cefipima, linezolide,
metronidazol e fluconazol.(83) Um outro estudo afirma que a candidemia nosocomial
causada por C. glabrata ou C. krusei tem como fator de risco a exposição recente à
vancomicina e piperacilina-tazobactam. Para a candidemia por C. albicans não foi
identificado nenhum antibiótico que constitua fator de risco.(84)
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Nos doentes com dispositivos cardiológicos implantáveis, nos quais 1/5 das
infeções associadas são devidas a fungos, regista-se uma taxa de mortalidade muito
elevada (entre 71% e 91%).(85,86) A restrição do uso de nutrição parentérica total pode
ajudar a reduzir a sua incidência.(86). Num grupo de 117 doentes com estes dispositivos,
a taxa de candidemia foi de 6%. Candida foi o segundo agente mais comum, apenas
precedida por Staphylococcus spp.(87) Mais de 70% dos casos de Candida pertenciam à
espécie C. parapsilosis.(85)
A nutrição parentérica constitui um fator de risco na medida em que, as suas
altas concentrações de glicose favorecem um rápido crescimento de Candida.(35) Trata-se
de um fator de risco mais elevado para candidemia por C. albicans do para candidemia
por CNA. (82)
A patologia oncológica comporta-se como outro fator de risco importante para
candidemia. A distribuição das espécies de Candida é diferente neste grupo de doentes.
Nos doentes com tumores sólidos (principalmente gastro-intestinais, genitourinários e da
mama) predominou CA, e em doentes com neoplasias hematológicas, as espécies de CNA
constituíram a maioria.(16) Um estudo mostrou que, entre os doentes com neoplasias
hematológicas, 48% tinham leucemia aguda.(40) Enquanto casos fatais de candidemia por
C. albicans são mais comuns em doentes com idade ≥ 65 anos, casos fatais de candidemia
por C. não-albicans são mais típicos em doentes oncológicos submetidos a
quimioterapia.(88)
Sabe-se que o nível de colonização por Candida na mucosa bucal é superior entre
os doentes diabéticos. Existe uma correlação positiva entre a glicémia e o nível de
colonização, sendo esta última superior nos diabéticos tipo 1 em comparação com os
diabéticos tipo 2. Para além disso, os doentes diabéticos com Candida apresentam uma
maior taxa de resistência aos antifúngicos do grupo dos azóis.(89)
Falando especificamente dos doentes internados em UCIs, sabe-se que os fatores
de risco independentes associados a infeção por Candida em doentes não-neutropénicos
internados por mais de sete dias foram sépsis, colonização multifocal por Candida,
cirurgia e nutrição parentérica total.(14) Em doentes com sépsis grave, os fatores de risco
para infeção fúngica identificados foram: ventilação mecânica com duração superior a
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três dias, algaliação com duração superior a três dias, índice de APACHE II elevado e
infeção bacteriana concomitante.(18)
Vários trabalhos foram também desenvolvidos na tentativa de apurar quais os
fatores de risco associados especificamente a espécies de Candida resistente ao
fluconazol. Um dos estudos indica que os fatores de risco independentes são neutropenia,
doença renal crónica e exposição prévia ao fluconazol (este último não constitui um fator
preditor apenas em C. albicans).(29) Nos doentes oncológicos, os fatores de risco para
candidemia por estirpes resistentes ao fluconazol são a exposição prévia a azóis e cirurgia
do trato gastro-intestinal.(90)
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7. Diagnóstico
Uma infeção fúngica invasiva provada requer a presença de elementos fúngicos
nos tecidos e fluidos normalmente estéreis.(91,92) A candidemia é sempre uma infeção
fúngica invasiva provada. Uma infeção fúngica invasiva provável requer a presença
fatores do hospedeiro, manifestações clínicas e evidência micológica (presença de
elementos leveduriformes em tecidos habitualmente não estéreis e testes serológicos
positivos). Uma infeção fúngica invasiva possível inclui a presença de fatores do
hospedeiro, evidência clínica consistente, mas ausência de evidência micológica.(91)
A evidência micológica observada através de exame direto ou cultural de amostras
de possíveis locais de colonização de Candida (ex. expetoração) apenas permite suportar
o diagnóstico de infeção fúngica invasiva por Candida, nunca prová-la.(92)
Para um correto diagnóstico de candidíase invasiva, é primordial distinguir os
doentes que se encontram colonizados dos que se encontram realmente infetados por
Candida. Com esse intuito, foram desenvolvidos vários índices que permitem predizer
quais os doentes que necessitam de terapêutica antifúngica.

A colonização é definida como a presença de Candida spp. em número de três ou
mais amostras colhidas a partir do mesmo ou diferentes locais do organismo, em, pelo
menos, dois dias consecutivos de rastreio. Na década de 90, Pittet e colaboradores
desenvolveram um índice de colonização, calculado como a razão entre o número de
locais com culturas positivas e o número total de locais de onde foram colhidas
amostras.(93) Alguns estudos sugerem um cut-off para distinguir entre colonização e
candidíase invasiva seja 0.5.(94)
Em 2006, um grupo de investigadores espanhóis, conseguiu identificar quatro
fatores preditores de infeção invasiva por Candida em doentes não-neutropénicos,
elaborando o “Candida score”, através do qual se atribui uma pontuação que pretende
identificar os casos de infeção. Candida score não é mais do que uma fórmula calculada
do seguinte modo: nutrição parentérica total × 1 + cirurgia × 1 + colonização multifocal
por Candida × 1 + sépsis grave × 2. Para cada uma das variáveis: se presente corresponde
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a 1 e se ausente corresponde a 0. O cut-off para distinguir entre colonização e candidíase
invasiva é 2.5, pelo que os doentes cujo valor de Candida score seja superior a este limite,
irão beneficiar de terapêutica antifúngica.(95) Em 2009, os mesmos autores, demonstraram
uma associação estatisticamente significativa entre a pontuação do Candida score e a taxa
de infeções invasivas por Candida. Trata-se pois de uma ferramenta útil para diferenciar
doentes de UCIs que irão beneficiar da administração de terapêutica antifúngica daqueles
em que a candidíase invasiva é altamente improvável.(96)
Sendo a candidemia definida como a presença de qualquer espécie do género
Candida no sangue, tratando-se sempre de uma infeção fúngica provada (como será
discutido adiante), as hemoculturas tornam-se essenciais para o seu diagnóstico. Apesar
disso, alguns autores mostram que podem ser negativas numa elevada percentagem de
casos ou que podem tornar-se positivas muito tardiamente.(76)
É recomendada a realização de três hemoculturas, sendo que a quantidade de
sangue colhida aconselhada para doentes adultos é de 40 a 60 ml.(22)
A sensibilidade para a deteção de Candida por hemocultura é de 50-75% (Tabela
4), sendo mais reduzida em doentes neutropénicos ou doentes sob administração de
terapêutica antifúngica.(22)
O tempo de positivação das hemoculturas é diferente entre as várias espécies de
Candida, sendo significativamente mais curto para C. tropicalis e mais longo para C.
glabrata.(97)
Considerando o diagnóstico por testes serológicos, podem ser pesquisados
antigénios e anticorpos de Candida spp.
Os dois principais antigénios de Candida são o mannan e (1→3)-β-Dglucano.(76,98)
O mannan é um antigénio polissacárido altamente imunogénico que se encontra
presente na parede celular dos fungos, incluindo Candida spp. O mannan é rapidamente
eliminado de circulação, o que faz com que esteja presente em baixas concentrações, pelo
que se torna necessária a obtenção de múltiplas amostras de plasma, para uma correto
doseamento.(76,98)
O (1→
→3)-β
β -D-glucano é um componente da parede celular utilizado como
marcador serológico em fungos do género Candida spp.(76)
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Uma única pesquisa do (1→3)-β-D-glucano em doentes em estadio inicial de
sépsis (realizada isoladamente ou em combinação com o “Candida score”) pode orientar
a decisão de se avançar ou não com terapêutica antifúngica.(94) Em doentes com
neoplasias hematológicas, dois testes positivos para (1→3)-β-D-glucano consecutivos
têm uma elevada especificidade.(68)
Uma das vantagens da sua utilização é que a sua sensibilidade não é afetada pela
terapêutica antifúngica empírica.(99) No entanto, determinados fatores influenciam os
níveis de (1→3)-β-D-glucano, como seja administração de albumina, imunoglobulina
intravenosa e a hemodiálise. Também a condição dos doentes pode ter interferência:
doentes com maior tempo de permanência em UCIs têm níveis mais elevados, enquanto
doentes com neoplasias hematológicas ou recetores de TCEH têm níveis mais baixos.(99)
Note-se que níveis persistentemente elevados podem realmente in a presença de uma
infeção fúngica invasiva.(100)
Dado que a sua uso isolado tem um reduzido suporte científico(68), é necessário
combinar o valor de (1→3)-β-D-glucano com dados clínicos, imagiológicos e
microbiológicos.(101)
Dentro do grupo dos anticorpos, destaca-se o anti-mannan, produzido no contexto
de resposta humoral do hospedeiro aos epitopos do mannan.(98) As principais
desvantagens da pesquisa de anticorpos contra Candida são os falsos positivos em
indivíduos saudáveis colonizados por este agente e os falsos negativos em doentes
imunosuprimidos.(76) Nestes últimos, a deteção de anticorpos é pouco útil, porque são
produzidos em reduzida quantidade, mas, em contrapartida, verifica-se um excesso
relativo de antigenémia, pelo que a deteção de antigénios é uma estratégia alternativa.(76)

A PCR (Polymerase Chain Reaction) surgiu recentemente como um importante
teste de diagnóstico molecular de candidemia, importante na distinção genética das várias
espécies de Candida. Numa meta-análise recentemente publicada, a PCR revelou ter uma
especificidade de 90% e uma sensibilidade superior a 85%, que demonstrou a sua
aplicabilidade na prática clínica (Tabela 4).(102) Em combinação com as hemoculturas, a
PCR melhora a deteção do agente em doentes com febre persistente apesar da
antibioticoterapia.(103) De facto, ainda que as hemoculturas continuem a ser
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indispensáveis no diagnóstico de candidemia, a realização de real-time PCR permite a
deteção de Candida em circulação cerca de 3 dias mais cedo do que as hemoculturas,
permitindo uma instituição mais precoce da terapêutica antifúngica.(104)

Tabela 4. Sensibilidade e especificidade de métodos de diagnóstico

Sensibilidade

Especificidade

Candida score

81%(95)

74%(95)

Antigénios mannan

58%(105)

93%(105)

Anticorpos anti-mannan

59%(105)

83%(105)

Mannan + anti-mannan

80%-83%(22,105)

85%-86%(22,105)

(1→
→3)-β
β-D-glucano

> 65%(22)

> 80%(22)

PCR

> 85%(102)

90%(102)

87%(106)

100%(106)

Real-time PCR
Hemocultura
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50-75%(22)

8. Tratamento
O tratamento antifúngico adequado é fundamental na candidemia.
É necessário ter em atenção a necessidade de otimização da terapêutica
antifúngica, pois não é desprezível o número de doentes se encontram medicados com
doses subóptimas de fármacos antifúngicos.(10)
A terapêutica designada profilática consiste na administração de tratamento
antifúngico em doentes sem evidência clínica de infeção.(77) A terapêutica designada
empírica é utilizada em doentes com risco de candidíase invasiva que se encontrem
persistentemente febris, mas sem evidência microbiológica de infeção. Embora estudos
nesta área tenham algumas limitações, é relativamente consensual que existe um
benefício na redução na mortalidade com a terapêutica empírica. A terapêutica designada
pré-emptiva é utilizada perante evidência microbiológica (ex. deteção serológica do 1,3β-glucano), mas ausência de prova de infeção fúngica invasiva. A terapêutica designada
dirigida é utilizada quando existe candidemia comprovada em, pelo menos uma
hemocultura positiva, ainda que, em raros casos, o paciente possa estar assintomático.(68)
A resistência aos antifúngicos pode ser intrínseca ou primária e adquirida ou
secundária. Enquanto na resistência primária, os fungos são intrinsecamente resistentes
aos antifúngicos, a resistência secundária ocorre em microrganismos inicialmente
suscetíveis que, na sequência de exposição a antifúngicos, adquiriram caraterísticas
genéticas que os tornaram resistentes.(107)
Num relatório sobre resistências aos antimicrobianos elaborado pelo Centers of
Diseases Control and Prevention (CDC) nos E.U.A são estimados 3400 casos anuais de
Candida resistente ao fluconazol e 220 casos de morte por ano atribuídos a esta causa.(6)
A suscetibilidade ao fluconazol deve ser testada laboratorialmente perante estirpes
de C. glabrata (isoladas da corrente sanguínea ou de locais estéreis), espécies de Candida
não respondedoras à terapêutica antifúngica ou espécies em que a resistência a
antifúngicos do grupo dos azóis é fortemente suspeita.(1)
A escolha correta de um antifúngico em primeira linha é decisiva para os doentes.
A alteração da terapêutica para antifúngicos de 2ª linha está relacionada com um aumento
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dos custos e do tempo de internamento. É necessário que a escolha dos fármacos em 1ª
linha seja bem ponderada.(108)
Para o tratamento das infeções invasivas por Candida spp. existem disponíveis no
mercado agentes sistémicos de quatro grandes grupos farmacológicos: os polienos, da
qual faz parte a anfotericina B (liga-se ao ergosterol, causando alterações da membrana
celular), os azóis (inibem a síntese do ergosterol), a flucitosina (inibe a síntese proteica e
do DNA) e as equinocandinas (que impede a síntese do 1→3-β-D-glucano).(1,4,107,109)
Os azóis são um grupo de fármacos fungistáticos sintéticos.(61,77) Dentro deste
grupo, o fluconazol é o agente mais frequentemente utilizado na profilaxia e no
tratamento da candidemia.(110) Outros exemplos de azóis são: itraconazol, voriconazol e
posaconazol.(1)
Os antifúngicos deste grupo em que se verificou uma maior taxa de resistência
foram o fluconazol e o itraconazol.(50–52)
O voriconazol demonstrou ser o fármaco do grupo dos azóis com melhor atividade
antifúngica in vitro, possuindo taxas de resistência mais baixas (comparativamente ao
fluconazol) em todas as espécies de Candida, com exceção de C. tropicalis. Ainda que a
resistência cruzada seja um mecanismo a ter em conta em doentes previamente expostos
aos azóis, cerca de 30% das espécies resistentes ao fluconazol são ainda suscetíveis ao
voriconazol.(15,25,33)
Todos os azóis têm alguma ação de inibição sobre o citocromo P450.(1)
A anfotericina B faz parte do grupo dos polienos e possui as seguintes
formulações: desoxicolato, complexo lípidico, lipossómica e ainda dispersão coloidal.(68)
A anfotericina B associa-se a maior taxa de efeitos adversos comparativamente ao
fluconazol e às equinocandinas.(111) Os seus efeitos adversos, entre os quais se destaca a
nefrotoxicidade, ocorrem em 50 na 90% dos doentes.(109)
Está descrito um antagonismo entre os azóis e a anfotericina B. Dado que o
mecanismo de ação dos azóis é a inibição da síntese de ergosterol, sendo este o alvo de
ação da anfotericina B, esta deixa de ter substrato para atuar.(109)
A flucitosina, apenas está disponível em formulação oral, tem uma semi-vida
curta.(1) A monitorização dos níveis farmacológicos está indicada devido à sua toxicidade,
sendo o único antifúngico em que tal acontece.(22)
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Este fármaco é raramente administrado em monoterapia. De facto existe a
possibilidade de desenvolvimento de resistência secundária em mais de 30% dos doentes
com infeções por Candida que receberam flucitosina em monoterapia.(107)
É usualmente utilizada em combinação com a anfotericina B em doentes com
infeções invasivas e graves, tais como meningite ou endocardite. Ocasionalmente pode
ser utilizada em infeções do trato urinário, quando o organismo é suscetível.(1)
As equinocandinas, grupo mais recentemente introduzido, possuem atividade
fungicida de largo espectro.(61) Exemplos de equinocandinas são: caspofungina,
anidulafungina e micafungina. Na literatura já existem alguns casos descritos de
resistência adquirida às equinocandinas.(112) Isoladamente ou em combinação com outros
agentes, as equinocandinas parecem associar-se a melhores resultados comparativamente
à administração de triazóis em monoterapia.(47) Tratam-se de fármacos com poucos
efeitos adversos.(1)

Uma meta-análise revelou que fluconazol, anfotericina B e anidulafungina (uma
equincandina) têm a mesma eficácia, apesar de a taxa de falência terapêutica ser superior
com o fluconazol.(111)
Uma das primeiras medidas a ser tomada, em conjunto com a terapêutica
antifúngica é a remoção de cateteres intravasculares. Quando não é possível a remoção
de cateter, uma formulação lipídica de anfotericina B ou uma equinocandina são os
fármacos de escolha.(68) Nos doentes neutropénicos, a remoção de cateteres
intravasculares também é recomendada, mas deve ser cautelosa, devido aos potenciais
problemas associados e por não ser tão suportada cientificamente como no grupo dos
doentes não-neutropénicos.(1)
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8.1 Doentes Não-neutropénicos

Segundo as recomendações da Infectious Diseases Society of America (IDSA), o
fluconazol ou uma equinocandina são os fármacos recomendados como terapêutica de
primeira linha na maioria dos doentes adultos não neutropénicos. As equinocandinas
devem ser preferidas em doentes com situações clínicas de maior gravidade, doentes com
exposição recente a um fármaco do grupo dos azóis ou ainda doentes com infeção por C.
glabrata.(1)
As recomendações da European Society of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases (ESCMID) referem também que as equinocandinas são fortemente
aconselhadas neste grupo. Recomendações acerca da utilização de anfotericina B ou
voriconazol são menos convincentes e o fluconazol tem uma evidência marginal, exceto
no caso de C. parapsilosis.(68)
A anfotericina B é uma alternativa possível em caso de intolerância, reações
adversas ou indisponibilidade de outros antifúngicos.(1)
Caso seja utilizada uma equinocandina, a descalação para fluconazol é
recomendada quando o agente isolado é suscetível.(1)
Tal como as guidelines da IDSA, também as guidelines da ESCMID recomendam
14 dias de terapêutica antifúngica após o fim da candidemia (demonstrado através de uma
hemocultura negativa) e resolução dos sintomas atribuídos à candidemia.(1,68)
A mudança para tratamento oral pode ser considerada após 10 dias de tratamento
intravenoso.(68)
8.2 Doentes Neutropénicos

A candidemia nos doentes neutropénicos é uma infeção ameaçadora da vida.(1)
Uma equinocandina é o antifúngico recomendado para a maioria dos doentes
neutropénicos com candidemia. Para doentes com infeção ligeira ou sem história de toma
recente de toma de azóis, a utilização de fluconazol pode ser uma alternativa razoável.(1)
Enquanto as equinocandinas devem constituir a primeira linha em casos de
infeção por C. glabrata, em infeções por C. parapsilosis, a administração de fluconazol
ou de uma formulação lipídica de anfotericina B é preferida em primeira linha. Em casos
de candidemia por C. krusei recomenda-se a utilização de uma equinocandina,
formulação lipídica de anfotericina B ou voriconazol.(1)
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A duração da terapêutica é semelhante à estabelecida para os doentes nãoneutropénicos com candidemia, com um critério adicional: é necessária a resolução da
neutropénia para a descontinuação da terapêutica antifúngica.(1) De facto, a recuperação
da neutropenia durante o tratamento, é um importante fator de prognóstico neste grupo
de doentes.(113)
As citocinas, fatores de estimulação de colónias e transfusões de granulócitos
constituem opções de fim de linha nos doentes neutropénicos.(114)

8.3 Doentes com Neoplasias Hematológicas, Recetores de Transplante de Células
Estaminais Hematopoiéticas

Estudos realizados em recetores de transplante de células estaminais
hematopoiéticas (TCEH) demonstram que as infeções fúngicas invasivas têm uma
incidência elevada neste grupo. Apesar de Aspergillus ser o agente etiológico mais
frequente, a mortalidade associada à infeção invasiva causada por Candida é
superior.(115,116)
Para tratamento empírico dos doentes com neutropenia grave ou prolongada, a
anfotericina B lipossómica e a caspofungina são os fármacos que reúnem maior evidência
científica a suportar a sua utilização. Para o tratamento dirigido, os estudos são em
número reduzido e com algumas limitações, mas sugerem que as equinocandinas
(nomeadamente a caspofungina e a micafungina) são os fármacos de escolha.(114) No que
se refere à terapêutica profilática, apenas recomendada nos recetores de TCEH alogénico,
entre vários fármacos do grupo dos azóis (fluconazol, voriconazol e itraconazol) não
existem diferenças estatisticamente significativas na taxa de sobrevivência.(117,118)

8.4 Profilaxia com antifúngicos

Vários estudos mostram vantagem na utilização de azóis como terapêutica
profilática, mas existe alguma controvérsia. Comprovando este benefício, um grupo de
investigadores revelaram que a profilaxia com fluconazol ou cetoconazol reduz a
incidência de candidíase invasiva em aproximadamente 50% e a mortalidade em cerca
25%(119). No entanto, um estudo realizado em doentes adultos internados em UCIs
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apresentando febre, onde se comparou a administração profilática fluconazol com
placebo, a profilaxia não se revelou superior.(120) Algumas desvantagens associadas à
profilaxia com fluconazol são: antibioticoterapia desnecessária, possível toxicidade,
alterações epidemiológicas e aparecimento de estirpes resistentes aos azóis.(121)
A profilaxia com antifúngicos está indicada para doentes que receberam um
transplante de órgão sólido, doentes internados em UCIs, doentes com neutropénia
induzida por quimioterapia e doentes recetores de TCEH, por constituírem um grupo de
com elevado risco para candidíase invasiva. A utilização de fluconazol é recomendada
em todos os grupos de doentes supracitados, ao qual se somam outras alternativas
farmacológicas.(1) As guidelines da ESCMID acrescentam que a utilização profilática de
fluconazol é recomendada em doentes recentemente submetidos a cirurgia abdominal
com perfurações do tubo gastro-intestinal ou fugas em anastomoses cirúrgicas.(68)

8.5 Novas perspetivas terapêuticas

Recentemente surgiu um novo fármaco designado efungumab, um anticorpo
monoclonal contra a proteína de choque térmico hsp90. Em modelos animais foi
demonstrado que, em combinação com caspofungina, a suscetibilidade de Candida a este
antifúngico é aumentada.(122)
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9. Conclusões
Candida spp. é o género de fungo que mais frequentemente causa infeções
no ser humano, possuindo uma variada gama de formas de apresentação. As seis
principais espécies de Candida envolvidas em episódios de candidemia são: C. albicans
(a mais frequente), C. parapsilosis, C. glabrata, C. tropicalis e C. krusei. Estas seis
espécies apresentam perfis de suscetibilidade diferentes às várias classes de antifúngicos,
salientando-se que C. glabrata e C. krusei apresentam suscetibilidade diminuída aos azóis
(C. krusei é intrinsecamente resistente ao fluconazol) e à anfotericina B. C. krusei é a
espécie que apresenta menor suscetibilidade à flucitosina. A maior taxa de resistência às
equinocandinas é observada com C. parapsilosis. Vários fatores estão envolvidos na
suscetibilidade de Candida spp. aos antifúngicos, nomeadamente a espécie isolada, local
da infeção, farmacocinética e fatores relacionados com o hospedeiro.
Candidemia é uma forma de infeção fúngica invasiva, definida como a presença
de qualquer espécie do género Candida no sangue, podendo ser classificada como
primária ou secundária.
Em termos epidemiológicos, foram realizados alguns estudos em Portugal que
mostraram que C. parapsilosis é o segundo agente mais comum de candidemia a seguir
a C. albicans, ao contrário do que se verifica nos EUA onde C. glabrata é a segunda
espécie mais frequente. Adicionalmente, diversos estudos executados à escala global
(nomeadamente SENTRY, ARTEMIS e EPIC II) deram a conhecer importantes
informações sobre a incidência das diversas espécies de Candida ao longo de vários anos
e respetiva suscetibilidade às várias classes de fármacos antifúngicos.
As manifestações clínicas de candidemia não são específicas e variam de acordo
com o hospedeiro. A febre é a manifestação clínica mais comum.
Os doentes imunosuprimidos, doentes necessitando de cuidados intensivos,
doentes cirúrgicos, doentes oncológicos, doentes nos extremos de idade e indivíduos de
raça negra são exemplos de populações que apresentam uma maior vulnerabilidade para
o desenvolvimento de candidemia. Os fatores de risco mais importantes para infeção
invasiva por Candida incluem: cirurgia abdominal prévia, antibioticoterapia de largo
espectro, cateteres intravasculares, próteses e outros dispositivos implantáveis, nutrição
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parentérica, hemodiálise, terapêutica imunosupressora (incluindo corticoesteróides),
neutropénia, lesão renal aguda, diabetes, transplante e pancreatite.
Uma das etapas fundamentais na patogénese da candidemia é a colonização prévia
por Candida spp. Vários estudos mostraram que existe uma associação fenotípica e
genotípica entre estirpes inicialmente colonizadoras e, mais tarde, isoladas em casos de
candidemia. De salientar, que o isolamento de Candida nas secreções das vias
respiratórias quase sempre é desprovido de significado patológico, fornecendo apenas a
informação que o doente se encontra colonizado.
C. parapsilosis é uma espécie que merece especial destaque por ser adquirida
predominantemente de fontes exógenas (ao contrário das outras espécies que têm origem
endógena do trato gastro-intestinal). Nesta situação, os cateteres intravasculares são
mediadores importantes no estabelecimento da candidemia.
A identificação das espécies de Candida é um passo insubstituível na abordagem
clínica do doente com suspeita de candidemia, mas o diagnóstico laboratorial pode, por
vezes, ser complexo e difícil. Para o diagnóstico é utilizada uma combinação de testes
microbiológicos, serológicos, microbiológicos, histológicos e moleculares. Técnicas
recentes de PCR vieram permitir uma identificação altamente específica das espécies
causadoras de candidemia, no entanto as hemoculturas continuam a ser o método
diagnóstico de eleição no diagnóstico de candidemia.
A candidemia associa-se a aumento dos custos, prolongamento do tempo de
internamento e elevada taxa de mortalidade, pelo que o tipo de tratamento, bem como a
ocasião em que é implementado são cruciais no prognóstico dos doentes.
Diversos fármacos estão disponíveis para tratar a candidemia: azóis (ex.
fluconazol, itraconazol, voriconazol e posaconazol), polienos (anfotericina B), flucitosina
e equinocandinas (ex. caspofungina, anidulafungina e micafungina).
No tratamento da candidemia, a utilização de terapêutica antifúngica em conjunto
com a remoção dos cateteres intravasculares é fortemente recomendada. As terapêuticas
são diferentes de acordo com três tipos de doentes: não-neutropénicos, neutropénicos ou
doentes com neoplasias hematológicas recetores de TCEH. De uma forma geral, o
fluconazol é indicado quando a estirpe de Candida é suscetível ou quando a gravidade do
quadro clínico de candidemia é menor. As equinocandinas constituem, atualmente, os
fármacos mais recomendados em qualquer um dos três grupos mencionados.
O sucesso da terapêutica antifúngica depende da altura em que a mesma é iniciada.
A sua implementação atempada é crítica, uma vez que quanto maior é o atraso na
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instituição da terapêutica, maior é a mortalidade. Para isso, é necessária uma
consciencialização de que o diagnóstico de candidemia deve ser atempado.
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