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As leveduras do gênero Candida respondem por 80% das infecções fúngicas no 

ambiente hospitalar, sendo as infecções de corrente sanguínea, candidemia ou 

candidíase hematogênica, responsáveis por 75% das apresentações da candidíase 

invasiva, seguida por peritonite após manipulação cirúrgica em cavidade abdominal ou 

secundária à diálise, infecções do sítio cirúrgico, candidíase hepatoesplênica crônica, 

endocardite, meningite, endoftalmite, coriorretinite e osteomielite. A incidência de 

candidemia na América Latina é de uma a duas infecções por 1 000 admissões 

hospitalares, sendo o agente responsável por 8 a 15% de todas as infecções sanguíneas 

no ambiente hospitalar e correspondendo ao quarto ou sexto agente isolado em 

hemocultura. 

A forma mais grave de candidíase invasiva é a candidemia, em que ocorre o 

isolamento de Candida spp. a partir da corrente sanguínea. O gênero Candida coloniza o 

trato gastrointestinal (TGI) normal de mais de 80% da população adulta saudável, sendo 

a translocação a partir do TGI a principal porta de entrada para o desenvolvimento de 

candidiemia (aquisição endógena). Eventualmente, pacientes podem adquirir 

candidemia por via exógena, a partir da colonização de cateteres vasculares em posição 

central e/ou da administração de soluções contaminadas. Os principais fatores 

associados ao desenvolvimento de candidíase hematogênica estão resumidos na Tabela 
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Em torno de 35-60% dos episódios de candidíase hematogênica ocorre em 

pacientes hospitalizados em Unidade de Terapia Intensiva UTI, seguido pela unidade de 

Onco-Hematologia. A sepse por Candida spp. costuma ocorrer após 10 dias de exposição 

a pelo menos três condições de risco importantes para candidemia, podendo 

eventualmente ocorrer mais precocemente em pacientes neutropênicos ou submetidos a 

procedimentos médicos invasivos. 

Vias de aquisição Condições de risco 

Endógena 

- Aumento da colonização por Candida spp.: uso de antibiótico, 

íleo paralítico e obstrução intestinal. 

- Atrofia ou lesão da mucosa intestinal: jejum prolongado, 

nutrição parenteral total, cirurgia abdominal e mucosite. 

- Redução da atividade dos fagócitos: quimioterapia, corticoide, 

neutropenia, diabetes mellitus, insuficiência renal, câncer e uso 

de imunodepressores. 

- Outros: idade, candidúria, pancreatite, tempo de internação em 

UTI, uso de ventilação mecânica e APACHE escore elevado. 

Exógena 

- Colonização de cateteres, sondas ou drenos. 

- Implante de próteses. 

- Infusão de soluções contaminadas. 

- Diálise. 

- Queimaduras. 

- Perinatal. 

 

Existem mais de 150 espécies reconhecidas do gênero Candida. Entretanto, 

somente 15 espécies são patogênicas ao homem. A distribuição das espécies varia 

dependendo da região, hospital, perfil da UTI e tipo de paciente analisado, em razão das 
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diferenças nas condutas médicas, idade, práticas cirúrgicas e na utilização de profilaxia 

antifúngica. A C. albicans é a espécie isoladamente mais prevalente em diferentes 

cenários e países. Porém, nos últimos anos tem havido emergência de espécies não C. 

albicans, sendo as mais prevalentes no Brasil, Hemisfério Sul e Ásia C. parapsilosis e C. 

tropicalis e, nos EUA e países europeus, C. glabrata, C. tropicalis e C. krusei. 

Consequentemente, 90-95% dos isolados no mundo pertencem a um dessas cinco 

espécies. Existe também uma correlação entre diferentes espécies e contextos clínicos 

distintos (Tabela 2). 

Espécie 

(frequência) 
Peculiaridades 

C. albicans 

(35-45%) 

- Espécie mais frequentemente isolada das infecções superficiais 
e invasivas em diferentes sítios anatômicos. 

- Boa suscetibilidade a antifúngicos. 

C. parapsilosis 

(20-30%) 

- Espécie mais relacionada à aquisição exógena, surtos 
hospitalares e neonatologia. 

- Atualmente reconhecida como um complexo de espécies: C. 
parapsilosis sensu stricto (89%), C. ortopsilosis (8%) e C. 
metapsilosis (3%). 

- Boa resposta a antifúngicos, mas com relatos recentes de 
aumento de resistência a fluconazol. 

- Relatos de candidemia persistente ou de escape às 
equinocandinas, por apresentar concentrações inibitórias mínimas 
altas para esse grupo de fármacos. 

C. tropicalis 

(15-25%) 

- Maior ocorrência em pacientes neutropênicos e sob 
quimioterapia. 

- Responsável mais frequente por miosite e disseminação 
cutânea. 

- Boa resposta a antifúngicos, com relatos recentes de aumento 
de resistência a fluconazol. 

C. glabrata 

(4-10%) 

- Maior ocorrência em pacientes idosos, expostos previamente a 
azólicos, câncer, transplante de órgão sólido, e submetidos a 
cirurgia abdominal. 

- Duas formas crípticas: C. bracarensis e C. nivariensis (<1%). 

- Pouca suscetibilidade a triazólicos, incluindo voriconazol. 
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- Relatos recentes de aumento de resistência a equinocandinas. 

- Necessidade de uso de altas doses de anfotericina B. 

C. krusei 

(1-4%) 

- Maior ocorrência em pacientes expostos previamente a 
fluconazol, em especial, pacientes neutropênicos e submetidos a 
transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH). 

- Resistência a fluconazol, sendo menos frequente resistência 
cruzada com voriconazol. 

 

A apresentação clínica mais frequente de candidíase hematogênica em adultos, 

independente da doença de base, consiste apenas na ocorrência de febre não responsiva 

ao uso de antibióticos, em pacientes hospitalizados por um longo período e expostos a 

múltiplos fatores de risco, como o uso de dispositivos invasivos e antibióticos de amplo 

espectro. A febre pode ter início insidioso, sem comprometimento importante do estado 

geral ou apresentar-se de forma súbita, com evolução rápida para sepse. O choque 

séptico pode estar presente em torno de 30%, e a disseminação aguda com envolvimento 

de outros órgãos pode ocorrer e deve sempre ser lembrada. Vale ressaltar que 20% dos 

pacientes com candidemia não desenvolve hipertermia e apenas 50% apresenta 

leucocitose. 

Neste contexto, destacam-se o comprometimento de pele (lesões 

maculopapulares eritematosas) em até 8% dos casos, e ocular, que pode ocorrer em até 

16% dos casos (maioria dos estudos recentes: <5%), com coriorretinite ou endoftalmite. 

Lesões de pele são mais frequente em pacientes neutropênicos com infecção por C. 

tropicalis. Mais raramente, outros órgãos podem ser acometidos, com a ocorrência de 

endocardite (especialmente entre usuários de drogas ilícitas e após cirurgia cardíaca), 

pielonefrite, lesões osteoarticulares e do sistema nervoso central (SNC), entre outras. 

Em pacientes neutropênicos com candidemia, após a recuperação medular 

podem surgir microabscessos hepato-esplênicos, visualizados em exames de imagem 

abdominal, condição esta denominada de candidíase disseminada crônica. 

A investigação diagnóstica de candidíase hematogênica passa pela identificação 

de pacientes expostos a condições de risco, que evoluem com sepse sem etiologia 
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definida. Neste contexto, é fundamental a realização de exame clínico minucioso para a 

identificação de putativas lesões de pele e alterações de fundo de olho compatíveis com 

candidemia, além da coleta de hemoculturas. 

A coleta de hemoculturas é o procedimento básico e obrigatório em qualquer 

paciente com suspeita clínica de infecção sistêmica por Candida, sendo que alguns 

cuidados devem ser tomados para otimizar a recuperação do agente: 

� É desejável que a coleta de hemoculturas seja realizada antes da 

introdução de antifúngicos, se possível; 

� É fundamental que as hemoculturas sejam processadas por sistemas 

automatizados, que apresentam melhor sensibilidade e isolamento mais rápido do 

agente; 

� O volume de sangue e o número de amostras são outros determinantes 

para o bom rendimento da hemocultura. Recomenda-se a coleta de pelo menos dois 

amostras de hemocultura de 20 ml, na suspeita de candidemia, distribuídas em dois 

frascos de 10 ml (adultos), porém, o rendimento para Candida spp. é melhor com 30 ml; 

� Podem ser utilizados frascos de hemocultura aeróbia convencionais, que 

permitem o crescimento de Candida spp., embora a taxa de recuperação em frascos de 

diferentes sistemas automatizados possa variar. Não é obrigatória a coleta de 

hemoculturas em meios seletivos para fungos, que costumam ser pouco disponíveis na 

maioria dos hospitais terciários. 

Apesar de a coleta de hemoculturas constituir passo fundamental para o 

diagnóstico da candidíase hematogênica, a sensibilidade deste método gira em torno de 

50-60%. Além disto, o tempo para resultado positivo pode variar de 16h até 72h, sendo 

que a mortalidade associada a esta infecção é extremamente elevada (30-60%), e o 

atraso na instituição de terapia antifúngica adequada, entre 12-24 horas, contribui para 

o aumento da mortalidade de 15-25%. Sem dúvida, o tratamento adequado precoce é 

fator independente para mortalidade. 
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Neste contexto, têm surgido novos testes para o diagnóstico de candidemia, mais 

sensíveis e com positividade mais precoce. O teste disponível comercialmente é a 

dosagem da β-1,3-D-glucana (BDG) no sangue e dosagem de antígeno e anticorpo de 

mananas. A BDG é um componente da parede celular da célula fúngica, mas não é 

específico para Candida, podendo ser positivo em outras micoses, exceto criptococose e 

mucormicose. Há diversas metodologias disponíveis no mercado, sendo o kit mais 

amplamente utilizado o Fungitell®. Consideram-se positivos valores acima de 80 pg/ml, 

com sensibilidade de 57-100% e especificidade de 44-92%, na maioria dos estudos. Vale 

ressaltar que diferentes causas de resultados falso-positivos já foram identificadas, 

como o uso de albumina, bacteremias e exposição a gases, imunoglobulina, espuma 

cirúrgica e hemodiálise. Aparentemente, dois testes sequencialmente realizados com 

resultados positivos aumentam o poder preditivo na identificação de candidemia, 

quando obtidos de pacientes de risco. Devido ao seu alto valor preditivo negativo, uma 

estratégia que vem sendo explorada é utilizar o teste para excluir a presença de 

candidemia em pacientes críticos adultos, onde o biomarcador persiste negativo em 

dosagens seriadas. As técnicas de reação em cadeia da polimerase (PCR) carecem de 

validação e não são recomendadas de forma rotineira na prática clínica. 

Atualmente, estão disponíveis para o tratamento de candidíase invasiva os 

seguintes antifúngicos: equinocandinas (anidulafungina, caspofungina, micafungina), 

formulações de anfotericina B (AmB), e os triazólicos de primeira (fluconazol) e segunda 

geração (voriconazol). Equinocandinas são drogas fungicidas com espectro de ação 

basicamente contra Candida spp e Aspergillus spp, com excelente perfil de segurança e 

nenhuma necessidade de redução de dose em caso de insuficiência renal. Anfotericina B 

desoxicolato/convencional (AMBd) apresenta amplo espectro de ação, com atividade 

fungicida contra quase todas as micoses, mas seu uso clínico é limitado por efeitos 

adversos durante sua infusão (febre, calafrios, eventualmente, broncoespasmo e 

hipotensão), anemia e, particularmente, a nefrotoxicidade (redução de filtração 

glomerular e tubulopatia). Formulações lipídicas de anfotericina (anfotericina B em 

complexo lipídico e anfotericina B lipossomal) reduzem a toxicidade de anfotericina B, 

mas apresentam maior custo e alguma toxicidade renal residual e hematológica. 

Fluconazol é droga predominantemente fungistática contra Candida spp. e Cryptococcus 
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spp., não tem qualquer atividade contra Aspergillus spp. e agentes de mucormicose. 

Voriconazol é fármaco de amplo espectro, cuja indicação principal é na terapêutica de 

infecções por Aspergillus spp. e alguns agentes de micoses emergentes (Fusarium spp., 

Trichosporon spp.). 

Equinocandinas (anidulafungina, caspofungina, ou micafungina) são as drogas de 

escolha para a terapia antifúngica de candidemia em pacientes adultos não 

neutropênicos ou neutropênicos, tendo em vista: 

1- As elevadas taxas de mortalidade relacionadas à candidemia, principalmente 

quando é necessária a troca de antifúngico por refratariedade; 

2- A emergência de espécies de Candida não C. albicans resistentes ao fluconazol 

em vários centros médicos; 

3- A maior taxa de sucesso clínico e laboratorial de antifúngicos fungicidas de 

amplo espectro de ação em relação ao fluconazol, esse com taxa de candidemia 

persistente 15-17%; 

4- A menor toxicidade com relação às formulações de AMB; 

5- Melhor custo-benefício das equinocandidas, quando comparado com 

fluconazol, e 

6- As indicações de diretrizes de sociedades médicas em diferentes continentes. 

Devido à toxicidade renal de AMBd, esse medicamento deve ser evitado, 

principalmente em pacientes de UTI e expostos a outras condições ou drogas 

nefrotóxicas. As formulações lipídicas de AMB constituem alternativa terapêutica para 

candidemia, mas apresentam maior toxicidade renal que as equinocandinas. Essas 

formulações podem ser utilizadas em pacientes com candidemia refratária, intolerante a 

antifúngicos iniciais, endocardites e meningites. 

Na atualidade, o fluconazol é alternativa na terapia de candidíase hematogênica 

em pacientes clinicamente estáveis, sem exposição prévia a triazólicos e em centros 

médicos que apresentem baixa incidência (<10%) de infecções por espécies resistentes 
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ao fluconazol, particularmente C. glabrata e C. krusei. Além disto, tem papel 

importante na terapia sequencial de candidemia, quando espécies suscetíveis a este 

medicamento são isoladas. O descalonamento pode ser realizado somente após os 

pacientes estarem clinicamente estáveis. 

O voriconazol tem papel na terapia sequencial oral de pacientes infectados por 

cepas resistentes a fluconazol e suscetíveis a voriconazol, assim como na abordagem 

terapêutica de pacientes com envolvimento de sistema nervoso central e endoftalmites. 

Independentemente da droga utilizada para tratamento, todos os pacientes com 

diagnóstico de candidemia devem ser submetidos à coleta sequencial de hemoculturas 

(pelo menos no 3º e 5º dia após o início do tratamento). O tempo total de terapia 

antifúngica deve ser de 14 dias a partir do clareamento das hemoculturas. Terapia mais 

prolongada (4 a 6 semanas) pode ser necessária nos casos de envolvimento de órgãos 

(endoftalmite, endocardite e osteomielite), assim como ajuste da terapia antifúngica 

(triazólicos para endoftalmite, formulações lipídicas de AmB para 

endocardite/envolvimento de SNC). 

Se possível, os cateteres venosos centrais (CVC) devem ser removidos ou 

substituídos. A remoção precoce (em 24 a 48 horas do início do tratamento) pode não 

ser necessária, caso o paciente esteja recebendo uma equinocandina ou AMB lipossomal. 

A remoção do CVC deve ser recomendada no momento do diagnóstico de candidemia 

mediante pacientes com sepse grave, quando o foco é sabidamente o cateter, fungemia 

de escape em pacientes já expostos a antifúngicos e caso haja persistência (>72 horas) 

de isolamento de Candida spp. a despeito do tratamento. 

Quanto à investigação do envolvimento de órgãos, a realização de fundo de olho 

após a primeira semana do diagnóstico de candidemia está recomendada para todos os 

pacientes adultos. Já a investigação de endocardite infecciosa com ecocardiograma 

transesofágico e de tromboflebite com ultrassonografia Doppler está indicada se houver 

fatores de risco adicionais (Ex.: prótese valvar ou fístula arteriovenosa para 

hemodiálise), evidências clínicas de tais infecções ou persistência da candidemia. 
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Devido à alta mortalidade, sinais e sintomas inespecíficos e baixo rendimento da 

hemocultura, estratégias terapêuticas precoces, como profilaxia e terapia preemptiva, 

estão sendo utilizadas na UTI e em onco-hematologia. A profilaxia com fluconazol é 

recomendada, com alto risco de neutropenia, mucosite grave e TCTH, com um bom nível 

de evidência. Todavia, ainda não é bem estabelecida nos pacientes críticos. Nestes, a 

terapia preemptiva, baseada em escores de fatores de risco ou biomarcadores como 

BDG, pode ser realizada. 
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