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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo verificar a presença de leveduras em biofilme de tubos orotraqueais e correlacionar
com a colonização de leveduras na secreção traqueal. O estudo está vinculado a um projeto maior já aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa da Unicesumar (nº parecer 1.742.787). As amostras de secreção traqueal foram coletadas
de pacientes que estão sob uso da ventilação mecânica invasiva, internados na unidade de terapia intensiva (UTI).
Amostras de secreção traqueal  foram coletadas nas 48 horas e quinto  dia após intubação.  Após a extubação dos
pacientes o tubo orotraqueal foi cortado em quatro fragmentos de 2 centímetros: infra cuff, supra cuff, na marcação de 19
a 21 cm e parte proximal (externa). Ambos tipos de amostra foram encaminhados ao laboratório onde foram cultivados e
as  leveduras  desenvolvidas  identificadas  por  meio  de  provas  clássicas  (avaliação  macro  e  micromorfológica  e
bioquímica). De  fevereiro  a  abril  2017,  nove  pacientes  atenderam  aos  critérios  de  inclusão  do  projeto  e  foram
investigados laboratorialmente quanto à colonização por leveduras. Foram identificadas leveduras do gênero  Candida
nos biofilmes do tubo endotraqueal em 66,6% das amostras, sendo que 55,5% dos pacientes tinha a mesma levedura
também em secreção traqueal. Conclui-se que a prevalência de leveduras do gênero Candida presentes em biofilme de
tubo endotraqueal é alta e, considerando que biofilmes são importantes fontes desses micro-organismos,  esse achado
representa um fator  de predisposição para colonização no sistema respiratório,  o que pode aumentar  os riscos de
infecções fúngicas dos pacientes internados na UTI.

PALAVRAS-CHAVE: Candida; Unidade de Terapia Intensiva; Ventilação Mecânica Invasiva.

1 INTRODUÇÃO

Diversos micro-organismos fazem parte da microbiota normal humana e por si só não são
capazes de iniciar  um processo infeccioso no hospedeiro  sadio,  como as leveduras do gênero
candida  (NAGLIK,  CHALLACOMBE,  HUBE,  2003).  Contudo,  essas  leveduras  podem passar  de
micro-organismos  comensais  para  micro-organismos  patogênicos  em  situações  que  há  um
desequilíbrio  homeostático,  a  partir  de  queimaduras,  procedimentos  médicos  invasivo  ou  ainda
imunocomprometimento,  dessa  forma  sua  colonização  e  capacidade  de  infecção  possui  alta
frequência. Infecção hospitalar, a partir de fungos, tem crescido muito nos últimos anos, sendo que
em média 80% infecções fúngicas são causadas pelo gênero Candida, as quais seu diagnóstico e
tratamento apresentam determinadas dificuldades, gerando um desafio aos clínicos (BANERJEE, et
al , 1991).

O sistema respiratório possui mecanismos de defesa, sendo no trato respiratório superior a
eliminação do patógeno através do epitélio e sua produção de muco, e no trato respiratório inferior
quando  necessário,  a  realização  de  ações  não  específicas  e  ativação  do  sistema imunológico.
Desequilíbrio  em  quaisquer  desses  mecanismos  é  uma  porta  de  entrada  para  patógenos
oportunistas. Pacientes em uso de ventilação mecânica invasiva, possuem maior susceptibilidade a
colonização  do  gênero  Candida,  pois  devido  a  utilização  do  tubo  orotraqueal  para  suporte
ventilatório, a primeira linha de defesa do trato respiratório descrita é anulada, ou ainda devido a
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aspiração  de  conteúdos  colonizados  de  origem  orofaríngea  ou  gástrica.  Dessa  forma,
frequentemente as Candida spp podem ser encontradas na secreção traqueal (VIDIGAL, SVIDZIKI,
2009). 

O biofilme é  uma fina  camada de microorganismos que se  aderem à superfície  de  uma
estrutura orgânica ou inorgânica e não agem como um organismo livre, ou seja, são uma estrutura
microbiana comunitária.  O tubo orotraqueal  (TOT)  é  um exemplo  de estruturas  que podem ser
colonizadas por biofilme de Candida na sua face interna, possuindo então uma relação no processo
de colonização e na formação do biofilme, portanto acabam funcionando como um reservatório de
leveduras para infecções contínuas (DOUGLAS, 2002).  Este estudo teve por objetivo verificar a
presença de biofilme nos tubos orotraqueais averiguando a presença de leveduras e correlacionar
com a colonização de leveduras na secreção traqueal, e caracterizar o perfil clínico-demográfico da
amostra. 

2 MATERIAL E MÉTODOS
         

Este estudo foi  realizado em pacientes sob uso de ventilação mecânica internados na UTI do
Hospital Municipal de Maringá (HMM), cujo setor é composto por 10 leitos. 

Foram incluídos pacientes de ambos os gêneros, maiores de 18 anos, que internaram na UTI
intubados  a menos de 48 horas ou que foram intubados na unidade, e como critério de exclusão
levou em consideração:  ser menor de 18 anos, extubados ou se foi a óbito antes das 48 horas ou
quinto dia de uso de TOT por ser o período para a coleta de material biológico,  admitido na UTI
vindo de outro serviço médico hospitalar com uso de TOT com mais de 48 horas,  a necessidade da
troca do TOT dentro do período da coleta de dados,  admitido na UTI com uso de traqueostomia por
não ser necessário a utilização do TOT para ser ventilado invasivamente e se as datas de coletas
caírem em feriados e/ou finais de semana.

Nas 48 horas e quinto dia de intubação foi coletada amostra do aspirado traqueal, utilizando
um  frasco coletor estéril, ou seja, um recipiente com dois orifícios, sendo um deles conectados ao
aspirador (vácuo) e outro conectado a uma sonda de aspiração estéril número 14.   Após a coleta da
secreção traqueal, o material biológico foi  encaminhado para o laboratório de Micologia Médica do
PCS-UEM.

Na   extubação do paciente, seja por processo de desmame da ventilação mecânica ou para
realização de traqueostomia ou óbito, o TOT foi  cuidadosamente   cortado  em quatro segmentos de
dois centímetros na parte inferior  ao  cuff, logo acima do cuff, na marcação de 19 a 21 cm do TOT e
parte proximal. Após, cada fragmento foi  colocado  em tubo  Falcon de 50ml contendo 10 ml de
solução  de  antibiótico  (Polimixina  B  com  Cloranfenicol)  em  tampão  fosfato  com  respectivas
identificações.

No laboratório  de  Micologia  Médica  do  PCS-UEM,  o  aspirado  traqueal  foi    centrifugado
durante cinco minutos a 7000 rpm, e o sobrenadante  foi descartado e ressuspendido  o pellet. Em
seguida,  10 ul  do sedimento foram  semeados em placas com ágar Sabouraud dextrose (SDA)
suplementado com Polimixina B e cloranfenicol e incubadas a 35° C por  sete dias e  avaliado o
número  de  unidades  formadoras  de  colônia  (UFC).  As  amostras  biológicas  provenientes  dos
fragmentos do TOT após extubação do paciente, foram  adquiridas utilizando o Sonizador por 50
segundos, na amplitude  de 30%, para soltar o biofilme do interior do tubo orotraqueal e dissociar as
células deste biofilme. Logo após, foi centrifugado, o sobrenadante desprezado e ressuspendido o
pellet com 1 mL de PBS e  plaqueado 20 ul em placa de SDA com antibióticos e incubados a 37°C
de  24  a  48  horas. As  placas  que  não  apresentaram  crescimento  nos  períodos  citados  foram
consideradas negativas. Na presença de crescimento foram  contadas as UFC e depois, foi  feita a
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triagem para avaliar se a cultura é de fato de leveduras e se houve desenvolvimento de uma ou mais
espécies, essa triagem foi realizada de acordo com a cor e aparência das colônias cultivadas em
CHROMagar Candida, onde ficaram por três dias incubado a 35°C, para posterior identificação.

 3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
       

De fevereiro a abril 2017, nove pacientes com média de idade de 77,7 anos, atenderam aos
critérios de inclusão do projeto e foram investigados laboratorialmente quanto à colonização por
leveduras. A amostra foi representada por 44,4% pelo gênero  feminino e 55,6% o masculino e a
partir do acompanhamento clínico realizado foi identificado que dentre os motivos que levaram a
admissão do paciente na UTI, houve  a prevalência de problemas respiratórios com 66.6%.

Quanto ao tempo de intubação,  44,4% pacientes permaneceram   5 dias utilizando   TOT,
22,2%   9 dias e    6  dia cada, e 11,1%  com necessidade do uso do TOT por onze dias. A retirada
da via aérea artificial em 44,4%  dos pacientes foram devido  a realização de traqueostomia, 33,3%
por desmame da ventilação mecânica e 22,2% por evolução a óbito..   

Foram identificadas leveduras do gênero  Candida nos biofilmes do tubo endotraqueal  em
66,6% das amostras, sendo que 55,5% dos pacientes tinha levedura também em secreção traqueal.
Candida albicans, C. glabrata e C. tropicalis foram as espécies encontradas tanto no tubo quanto na
secreção,  com  maior  frequência  de  C.  albicans  (44,4%).  C.  glabrata  quando  presente  estava
associada a C. tropicalis ou C. albicans.

Dentre as variedades de estruturas que são comuns a colonização por biofilme de  candida
estão: dentaduras, próteses em geral, cateteres, implantes e tubos endotraqueais  (RAMAGE , et al,
2005). Essas estruturas formadas no TOT produzem exopolissacarídeos que os protegem contra
antibióticos e  sistema imunológico, tornando-se fator de risco para infecção (DOUGLAS, 2002).
Candida spp.  isolados do trato respiratório pode refletir em fator de risco para infecção pulmonar
principalmente  por  gram-negativo  multirresistentes  ligados  a  pneumonia  associado  a  ventilação
mecânica  (Delisle  et  al.,  2008).  A   Candida  albicans continua  a  ser  a   espécie   de  fungo
potencialmente  patogênico  que apresenta  como principal  fator  de  patogenicidade e  virulência  a
capacidade  de  aderência,  mais  comumente  associadas  à  formação  de  biofilmes  (COLOMBO e
GUIMARÃES, 2003) e além de sua capacidade de produção de estruturas filamentosas que auxiliam
a invasão tissular (DOUGLAS, 2003; KUMAMOTO e VINCES, 2005). .

Na última década as infecções por C. glabrata aumentou significativamente, chegando a ser o
2° ou 3° patógeno em candidíase nosocomial. Contudo, esse agente emerge com um notável agente
patogênico oral (BARBEDO e SGARBI, 2010), e partindo deste achado e sabendo que o paciente
criticamente doente necessita da utilização do TOT, esse microorganismo estaria participando da
colonização e formação de biofilme e com consequente colonização do sistema respiratório e outros
sítios.

Nos pacientes que foram submetidos a exames de urocultura, dois tiveram candiduria por
Candida glabrata e tratados por antifúngicos  anfotericina B e fluconazol, contudo esta espécie de
candida   apresenta  baixa  sensibilidade  ao  fluconazol  e  aumento  dos  índices  de  colonização  e
infecção têm sido reportados (BARBEDO e SGARBI, 2010)  .

Nos achados laboratoriais referente a hemocultura não houve a constatação da  candidemia,
entretanto sua incidência  tem   crescido muito, principalmente em pacientes internados em unidade
de  terapia  intensiva  (KONTOYIANNIS  DP,  2001).  Desta  forma,  se  faz  importante  o
acompanhamento laboratorial dos pacientes sujeito a esse fator de risco durante sua permanência
na  UTI,  principalmente  por  saber  que  a  partir  da  colonização  do  biofilme  em  TOT  esses
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microrganismo  podem  colonizar  o  sistema  respiratório  e  consequentemente  outras  regiões  do
organismo do paciente como por exemplo sistema renal. 

Dentre  os  diversos  fatores  de  risco  da  candidemia,  destacam-se  a  ventilação  mecânica
invasiva, procedimentos invasivos como o acesso venoso central, as sondas naso enteral e vesical,
hemodiálise, uso de antibióticos de largo espectro, e uso de corticoides (Cheng et al. 2005). Entre as
condições associadas aos 9 pacientes incluídos no estudo  todos estavam expostos a estes fatores
de risco, sendo a hemodiálise menos frequente.

Avaliação dos fatores  de  risco  da candidemia  em pacientes  hospitalizados são  de suma
importância e destaca-se o uso de antibiótico, colonização por Candida spp, hemodiálise, e uso de
cateter venoso central  (VIDIGAL, SVIDZIKI,  2009). Sendo assim, para identificação de possíveis
casos potenciais para desenvolvimento de infecções fúngicas e consequentemente a possibilidade
de intervenção correta, visando a sobrevida do paciente  é necessário o conhecimento dos fatores
de risco, características e evolução da candidemia.

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que a prevalência de leveduras do gênero Candida presentes em biofilme de tubo
endotraqueal é alta e, considerando que biofilmes são importantes fontes desses micro-organismos,
esse achado representa um fator de predisposição para colonização no sistema respiratório, o que
pode aumentar  os riscos de infecções fúngicas dos pacientes internados na UTI e aumento da
mortalidade.

REFERÊNCIAS

BANERJEE, SN.; EMORI, TG.; CULVER, DH.; GAYNES, RP.; JARVIS, WR.; HORAN, T.; 
EDWARDS, JR.; TOLSON, J.; HENDERSON, T.; MARTONE, WJ. Secular trends in nosocomial 
primary bloodstream infections in the United States, 1980-1989. National Nosocomial Infections 
Surveillance System. American Journal of Medicine 91:86S-89S, 1991. 

BARBEDO LS; SGARBI DBG. Candidiases.J bras Doenças Sex Transm 2010: 22(1): 22-38.
CHENG MF, Yang YL, Yao TJ, Lin CY, Liu JS, Tang RB, Yu KW , Fan YH, Hsieh KS, Ho M, Lo HJ 
2005. Risk factors for fatal candidemia caused by Candida albicans and non-albicans Candida 
species BMC Infect Dis 5:22.

COLOMBO AL; GUIMARÃES. Epidemiologia das infecções hematogênica por Candida spp. Revista 
da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 36 (5): 599-607, 2003).

DELISLE MS, WILLIAMSON DR, PERREAULT MM, ALBERT M, JIANG X, HEYLAND DK. The 
clinical significance of Candida colonization of respiratory tract secretions in critically ill patients. J Crit
Care 2008, 23:11–17.

DOUGLAS, L.J. Medical importance of biofilms in Candida infections. Rev Iberoam Micol, v. 19, 
p.139-143, 2002. 

DOUGLAS LJ. Candida biofilms and their role in infection. Trends in Microbiology, 11 (1): 30-36, 
2003.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



KONTOYIANNIS DP, Bodey GP, Mantzoros CS. Fluconazole vs. amphotericin B for the 
management of candidaemia in adults: a metaanalysis. Mycoses 2001; 44(5):125-35.7.

KUMAMOTO CA; VINCES MD. Alternative Candida albicans lifestylis: growth on superfaces. Annu 
Rev Microbiol, 59: 113-133, 2005.

NAGLIK, JR.; CHALLACOMBE, J.; HUBE, B. Candida albicans secreted aspartyl proteinases in 
virulence and pathogenesis. Microbiol Mol Biol R, 2003;67(3): 400-428.

RAMAGE G, SAVILLE SP, THOMAS DP, LÓPEZ-RIBOT JL. Candida biofilms: an update. Eukaryotic
Cell 2005; 4(4): 633-638.

VIDIGAL, PG.; SVIDZINKI, TIE. Leveduras no trato urinário e respiratório: infecção fúngica ou não? J
Bras Patol Med Lab, 45(1): 55-64, 2009.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

