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A introdução de novas tecnologias e a melhoria no cuidado 

aumentaram a sobrevida de recém-nascidos (RNs) mui to pequenos e 

imaturos - principalmente prematuros de muito baixo peso. Por serem tão 

pequenos e imaturos, esses RNs passam a fazer parte da população 

vulnerável à infecção por Candida, que tornou-se, então, u m problema nas 

unidades neonatais de cuidados intensivos. Longos períodos de internação 

tornaram-se comuns. Neste novo cenário, as infecções fúngicas emergiram 

como uma causa freqüente de sepse tardia, tendo Candida como agente 

etiológico principal. 

MlCROBIOLOGlA 
Os fungos podem ser divididos em dois grupos: as leveduras, fungos 

unicelulares que existem como uma população de células esferóides, únicas 

e não-conectadas, e os mofos, que são fungos multicelulares constituídos 

por células tubulares e filamentosas denominadas hifas. 

Os fungos se distinguem dos vírus e das bactérias por serem 

eucariontes, ou seja, por terem o núcleo separado do citoplasma por uma 

membrana. Suas células são bem maiores que as das bactérias e seus 

processos moleculares se assemelham aos das plantas e dos animais. 

A membrana plasmática dos fungos contém ergosterol em vez de colesterol, 

encontrado nas membranas celulares dos mamíferos. O ergosterol é um 

componente vital da membrana e a interrupção de sua síntese resulta em 



morte celular. A maioria das drogas antifúngica interfere com a síntese ou 

função do ergosterol (Odds, 1996). 

Alguns fungos são dimórficos, podem assumir uma ou outra forma 

dependendo de condições ambientais como temperatura e nível de gás 

carbônico. O crescimento tanto das leveduras quanto das hifas ocorre por 

meio de divisão celular mitótica, assexuada, habitualmente envolvendo o 

brotamento de uma nova célula a partir de uma célula fúngica pré-existente. 

A maioria dos fungos, no entanto, é também capaz de reprodução sexual 

por meio de estruturas denominadas esporos. Por vezes os brotos das 

leveduras não se separam, formando longas cadeias de células denominadas 

pseudo-hifas (Odds, 1996). 

A Candida é o fungo que mais freqüentemente causa micoses 

oportunistas no homem. Classificada em um grande grupo denominado 

Fungos Imperfeitos ou Deuteromicetos - devido a não apresentarem um 

estágio sexual de desenvolvimento - , habita a flora normal da pele, boca, 

trato digestivo e vagina. Embora esteja confinada a reservatórios humanos 

e animais na maior parte das vezes, também podemos encontrá-la no 

solo, na água e nos objetos inanimados. A Candida pode ser recuperada de 

vários sítios em indivíduos normais e doentes, fazendo com que, muitas 

vezes, a distinção entre colonização e infecção seja difícil. 

As barreiras mecânicas naturais e o sistema imunológico normal 

restringem a Cândida a sítios superficiais ou não estéreis. Por sua vez, a 

flora bacteriana residente costuma limitar o número de fungos, bloqueando 

sua aderência a células epiteliais, competindo por nutrientes e prevenindo 

a conversão do fungo às suas formas invasivas. 

Os fungos do gênero Candida são pequenas leveduras e estão 

distribuídos em mais de 150 espécies. Poucos causam doenças em 

humanos. Candida albicans é a espécie mais comum e significativa. Outras 

espécies que causam infecções invasivas e possuem importância médica 

são Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida krusei, 

Candida lusitaniae e Candida guilliermondi. 

Microscopicamente, Candida aparece como uma levedura g ram-

positiva, de paredes finas e aspecto ovóide. Cresce bem em meios de cultura 



rotineiros como agar-sangue, Mueller-Hinton e Sabouraud, embora o 

crescimento possa levar vários dias. As colônias são habitualmente macias, 

lisas, de coloração creme, parecidas com as de S. epidermidis. 

EPIDEMIOLOGIA 

A colonização prévia por Candida é um fator de risco mui to 

importante para o desenvolvimento posterior de doença invasiva. RNMBPs 

(recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer), são colonizados mais 

freqüentemente por Candida do que RNs com peso de nascimento superior 

a 1.500 g. A incidência de colonização fúngica em RNMBPs tem variado 

entre 19% e 47% em diferentes estudos (Fanaroff et al., 1998). Em um 

trabalho pioneiro, Baley et al. (1986) acompanharam prospectivamente 

146 RNMBPs, encontrando uma incidência de colonização fúngica de 26,7%. 

Desses colonizados, 33,3% desenvolveram candidíase mucocutânea e 7,7% 

desenvolveram candidíase sistêmica. Na primeira semana de vida, a 

colonização foi predominantemente de trato gastrointestinal e respiratório 

(reto, orofaringe, traquéia) enquanto a pele - em especial a área das virilhas 

- foi colonizada mais tardiamente. Estudos mais recentes (Saiman et al., 

2001) confirmam que o reto é o sítio mais freqüente de colonização. Rowen 

et al. (1994) encontraram u m risco quase seis vezes maior de doença 

sistêmica nos RNMBPs que apresentavam colonização traqueal além da 

colonização retal. 

Recém-nascidos de m u i t o ba ixo peso ao nascer ( R N M B P s ) 

desenvolvem sepse tardia com grande freqüência. Dois estudos recentes -

prospectivos e multicêntricos - relataram uma incidência de sepse tardia 

em respectivamente 16% e 25% dos RNBPs (Fanaroff et al., 1998; Stoll et 

al., 1996). A incidência é inversamente proporcional à idade gestacional e 

ao peso de nascimento, atingido mais de 30% dos menores de 800 g (Stoll 

et al., 1996). 

Em um outro estudo recente, também prospectivo e multicêntrico, a 

incidência de candidemia foi de 1,2% entre 2.847 RNs admitidos em seis 

instituições. Quando estratificados por peso, a incidência foi de 3,1% para 

a faixa de 1.000 g a 1.500 g, e de 5,5% para os menores de 1.000 g 



(Saiman etal., 2000). Entre os menores de 1.000 g, Kaufmannet al. (2001) 

reportaram uma incidência de 20%. A análise retrospectiva de 111 casos 

de candidíase ocorridos em uma UTI neonatal mostrou uma incidência 11 

vezes maior, comparando-se os anos de 1981 e 1995 (Kossof, Buescher & 

Karlowicz, 1998). 

A colonização do trato gastrointestinal tem sido associada à baixa 

idade gestacional, ao uso de antibióticos - particularmente cefalosporinas 

de 3ª geração - , à presença de cateter venoso central e ao uso de lipídios 

endovenosos (Baley et al., 1986; Saiman et al., 2 0 0 1 ) . O uso de 

bloqueadores H 2 também é um fator de risco para colonização (Saiman et 

al., 2001). A perda da flora gastrointestinal normal devido ao tratamento 

com cefalosporinas e a demora no início da alimentação enteral podem 

facilitar a colonização com Candida. Os bloqueadores H 2 possibilitam alterar 

ainda mais a ecologia do trato gastrointestinal e ajudar a promover não só 

a colonização como também a doença invasiva. 

A aquisição de Candida albicans parece se dar mais freqüentemente 

por transmissão vertical (Baley et al., 1986), embora a aquisição nosocomial 

também ocorra. Waggoner-Fountain et al. (1996) estudaram 21 pares de 

mãe e RNBP e demonstraram que a transmissão vertical foi responsável 

pela aquisição de Candida albicans. Entretanto, Reef et al. (1998) não 

encontraram nenhum caso de transmissão vertical ao estudarem 64 pares 

de mãe e RNBP, sugerindo que a aquisição tenha sido nosocomial. 

Se comparada à colonização por Candida albicans, a colonização por 

Candida parapsilosis parece ocorrer mais tardiamente (Huang et al., 1998). 

A transmissão de Candida parapsilosis se dá por via horizontal, na maioria 

das vezes por meio das mãos colonizadas de profissionais da saúde (Saiman 

et al., 2001; Lupetti et al., 2002). 

O maior estudo prospectivo e multicêntrico publicado até esta data 

(Saiman et al., 2001) corrobora, em linhas gerais, os achados descritos 

nos estudos retrospectivos. Os principais fatores de risco seriam os seguintes: 

• Peso ao nascer m e n o r que 1.500 g / Idade gestacional menor 

que 32 semanas - as alterações da função imune, próprias desses 

RNs, seriam responsáveis pela maior susceptibilidade às infecções 



fúngicas. Os autores consideram que a idade gestacional seria um melhor 

indicador da função imunológica que o peso, posto que excluiria os 

pequenos para a idade gestacional; 

Colonização fúngica prévia (especialmente de trato gastrointestinal) 

- confirmou-se, por meio de estudos moleculares, o papel crítico da 

colonização do trato gastrointestinal na gênese da candidíase invasiva, 

pois uma grande proporção de pacientes tinha colonização fúngica anterior 

com o mesmo clone que causou candidemia; 

Presença de cateteres vasculares centrais ; 

Ruptura da precária barreira cutânea - funcionaria c o m o uma 

porta de entrada para o fungo. Além disso, Candida adere avidamente ao 

material usado em cateteres vasculares; 

E m p r e g o de nu t r i ç ão parentera l e so luções l ipídicas -

possivelmente por favorecer o crescimento e a multiplicação do fungo. 

Uma variável a ser mais bem explorada é a possibilidade de o início da 

nutrição enteral precoce diminuir a colonização do trato gastrointestinal; 

Uso p ro longado de antibióticos - os antibióticos supr imir iam a 

flora bacteriana, criando condições favoráveis para a multiplicação de 

outros microorganismos, especialmente as cefalosporinas de 3 a geração 

(Benjamin, Ross & McKinnex, 2000); 

Intubação traqueal p ro longada - o tubo t raqueal ultrapassa o 

clearance mucociliar normal. Associado às aspirações freqüentes, poderia 

p romover uma colonização bidirecional dos tratos respiratório e 

gastrointestinal (Baley, Kliegman & Fanaroff, 1984; 

Uso de bloqueadores H 2 - os bloqueadores H2 têm sido associados à 

sepse tardia na UTI neonatal. Parecem ter um efeito deletério, in vitro, 

na função de neutrófilos; 

Exposição a corticosteróides sistêmicos - O uso de corticosteróides 

sistêmicos está associado à maior incidência de sepse fúngica; 

Cirurgia abdominal - A colonização aumenta o risco de doença 

sistêmica; 

Uso de petrolatum na pele - favorece a dermatite fúngica invasiva 

(Rowen et al., 2001) e candidíase mucocutânea. 



Durante a década de 80, a maioria das infecções fúngicas em RNs 

era causada por Candida albicans. Nos anos 90, entretanto, houve u m 

aumento expressivo do número de infecções causadas por Candida 

parapsilosis. Em algumas instituições foi o organismo predominante 

(Kossof, Buescher & Karlowicz, 1998). N o Brasil, infecções por Candida 

parapsilosis foram descritas tanto em RNBPs como em adultos (Silva, 

Santos & Colombo, 2001) . Em São Paulo, Mat sumoto et al. (2002) 

descobriram Candida parapsilosis como a espécie mais freqüentemente 

isolada em hemoculturas e cateteres intravasculares de crianças com 

fungemia. Candida tropicalis e Candida glabrata t ambém têm sido 

reportadas como causa de infecção em neonatos, embora com menor 

freqüência, e raramente Candida lusitaniae. 

QUADRO CLÍNICO 
As apresentações clínicas das infecções por Candida no RN incluem 

candidíase mucocu tânea , candidíase cutânea congên i ta ( C C C ) e 

candidíase sistêmica. 

CANDIDÍASE MUCOCUTÂNEA 

Geralmente se apresenta como monilíase oral durante os primeiros 

meses de vida, freqüentemente associada à dermatite perineal. Em RNs a 

termo, é u m processo autolimitado, não estando associada à doença 

s i s t êmica . Em R N B P s , pode have r a s soc iação entre candidíase 

mucocutânea e doença sistêmica subseqüente (Correa & Baker, 2003) . 

Uma forma de doença peculiar e exclusiva de RNBP é a dermatite fúngica 

invasiva, que afeta RNs com peso inferior a 1.000 g nos primeiros dez 

dias de vida. Tal doença é caracterizada por lesões erosivas, crostrosas e 

com elevado potencial de disseminação sistêmica (Rowen et al., 2001) . 

Embora a maioria dos casos de dermatite fúngica invasiva seja originada 

por Candida, outros fungos também estão implicados. 



CANDIDÍASE CUTÂNEA CONGÊNITA ( C C C ) 

A candidíase cutânea congênita (CCC) é uma afecção rara, resultante 

da infecção por Candida intra-uterina. A prematuridade, a presença de 

dispositivo intra-uterino (DIU) e a realização de cerclagem figuram entre 

os fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento da doença, 

caracterizada por lesões cutâneas que aparecem habitualmente no primeiro 

dia de vida, podendo, entretanto, surgir até o sexto (Darmstadt, Dinulos & 

Miller, 2000). 

Inicialmente, existe um eritema generalizado que evolui com o 

aparecimento de pápulas, máculas , vesículas ou bolhas nos dias 

subseqüentes. As áreas mais afetadas são o dorso, as faces extensoras das 

extremidades e as flexuras. Há envolvimento de palmas e plantas de mãos 

e pés. A área das fraldas está habitualmente poupada (Darmstadt, Dinulos 

& Miller, 2000). Em RNBPs - especialmente com peso de nascimento inferior 

a 1.000 g - a doença pode ser rapidamente progressiva e apresentar áreas 

de descamação e erosão da pele parecidas com queimaduras. A probabilidade 

de disseminação sistêmica é grande em pacientes exibindo dificuldade 

respiratória e reações leucemóides, especialmente nos primeiros três dias 

de vida. 

O d i agnós t i co diferencial pr inc ipa l de CCC é a candidíase 

mucocutânea neonatal, que ocorre pela passagem do feto através do canal 

de parto e acomete a área perineal e a boca, regiões poupadas na CCC 

(Darmstadt, Dinulos & Miller, 2000) . Outros diagnósticos diferenciais 

incluem impetigo, herpes simples, melanose pustular, incontinência 

pigmenti, epidermólise bolhosa e listeriose. 

O diagnóstico é dado pelo isolamento do fungo em raspado de pele e 

pela cultura do material das lesões. Não havendo acometimento sistêmico, 

as culturas de sangue, urina e liquor são negativas. O diagnóstico de certeza 

é dado pelo exame histopatológico da placenta e do cordão umbilical 

(Darmstadt, Dinulos & Miller, 2000). Dada a natureza benigna da CCC em 

RNs a termo, não se recomenda terapêutica antifúngica sistêmica, apenas 

tópica. RNMBPs deverão receber terapia sistêmica. 



CANDIDÍASE SISTÊMICA 

A Candidíase sistêmica é definida como recuperação de Candida 

através de cultura no sangue, urina, liquor ou qualquer outro sítio estéril 

em RNs com sinais clínicos de infecção. Ocorre primariamente em RNMBPs 

entre a segunda e sexta semana de vida (Baley, Kliegman & Fanaroff, 1984; 

Saiman et al., 2000; Kossof, Buescher & Karlowicz, 1998; Makhoul et al., 

2001; Benjamin, Ross & McKinnex, 2000). N o estudo de Saiman et al. 

(2000), a idade média de apresentação foi de 22,9 dias, com peso médio ao 

nascer e idade gestacional média d e l . l 8 7 g e 2 7 , 9 semanas respectivamente. 

Em RNs com peso de nascimento superior a 2.500 g, a candidíase sistêmica 

está associada a malformações congênitas graves. 

Os sinais clínicos de candidíase sistêmica são variáveis e na maioria 

das vezes indistinguíveis de uma sepse bacteriana: instabilidade térmica, 

intolerância al imentar , sangue ocul to nas fezes, letargia, apnéia, 

deterioração respiratória, hiperglicemia, hipotensão, bradicardia e distensão 

abdominal (Baley, Kl iegman & Fanaroff, 1984; Kossof, Buescher & 

Karlowicz, 1998; Makhoul et al., 2001; Benjamin, Ross & McKinnex, 2000). 

Este espectro de sinais e sintomas pode ser intermitente e mesmo não 

estar presente em alguns pacientes (Baley, Kliegman & Fanaroff, 1984). A 

hipertermia surge em um estudo como sinal significativamente associado 

a sepse fúngica (Makhoul et al., 2001) . Os sinais de apresentação de 

fungemia por Candida parapsilosis foram relatados como menos intensos 

quando comparados a infecções por Candida albicans, embora outros 

pesquisadores não tenham confirmado esse achado (Benjamin, Ross & 

McKinnex, 2000). A mortalidade por Candida parapsilosis, entretanto, é 

menor do que por Candida albicans. 

A candidíase sistêmica pode se apresentar como candidemia isolada, 

meningite ou infecção urinária. A doença envolvendo múltiplos órgãos é 

comum em RNs. Butler & Baker (1988) dividiram a candidíase sistêmica 

em duas formas: sepse associada ao cateter e candidíase disseminada. Os 

pacientes com candidemia associada ao cateter apresentam pronta resolução 

da fungemia e necessitam de um período curto de terapêutica antifúngica. 



Embora essa distinção não seja tão simples quanto parece, está claro que 

alguns pacientes resolvem prontamente a fungemia enquanto outros 

apresen tam alta incidência de compl i cações focais e cul turas 

persistentemente positivas (Rowen, 2001; Chapman & Faix, 2000). 

Examinando diferentes estudos, a freqüência de envolvimento de 

outros órgãos como rins, coração, olhos, ossos e articulações é muito variável 

nos pacientes com candidemia (Chapman & Faix, 2000; Makhoul et al., 

2001). Em um estudo retrospectivo envolvendo 86 pacientes, Noyola et 

al. (2001) encontraram envolvimento ocular, intra-abdominal ou cardíaco 

em cerca de 25% dos RNs com candidemia. O rim é o órgão mais acometido 

em pacientes com candidemia (Butler & Baker, 1988) , var iando de 

candiduria isolada até a formação de abcessos parenquimatosos e micetomas 

(fungus bali). 

Além dos já conhecidos fatores de risco para candidíase sistêmica, o 

envolvimento renal está associado a malformações do trato urinário e à 

presença de cateter vesical de demora. Os pacientes com infecção urinária 

isolada cursam, em sua maioria, com sintomas semelhantes aos de infecção 

fúngica disseminada. Estima-se que cerca de 40% dos casos de fungemia 

estejam associados à formação de micetomas (Phillips & Karlowicz, 1997). 

Os achados mais freqüentes são ol igur ia , elevação da creatinina, 

hidronefrose e insuficiência renal. A ultra-sonografia renal é o método de 

eleição para o diagnóstico de fungus ball. 

O envolvimento do sistema nervoso central ocorre em cerca de 25% 

dos pacientes com candidíase sistêmica, não existindo manifestações 

específicas além das já descritas para a doença disseminada. O exame do 

liquor pode mostrar pleocitose com predomínio de mononucleares ou 

polimorfonucleares, hipoglicorraquia e elevação da proteína. Parâmetros 

liquóricos normais não excluem o envolvimento do sistema nervoso central 

quando a cultura do liquor for positiva para Candida, desde o inóculo seja 

baixo e a resposta inflamatória muito diminuída. A bacterioscopia é 

habitualmente negativa. Por outro lado, a presença de pleocitose e de cultura 

liquórica negativa em u m paciente com candidemia aponta para o 

envolvimento do sistema nervoso central. O paciente deverá ser tratado 



como tendo meningite por Candida. Estudos de imagem podem mostrar 

dilatação ventricular, fenômenos microembólicos e lesões calcificadas em 

parênquima cerebral (Fernandez et al., 2000). 

O acometimento cardíaco na candidíase sistêmica pode ser separado 

em endocardite com ou sem formação de trombos e na presença isolada de 

trombos fúngicos intracavitários. A endocardite tem sido relatada em até 

15% dos RNs com candidemia. A presença de um cateter posicionado dentro 

da cavidade cardíaca ou lesões endoteliais valvares provocadas por esse 

cateter são os principais fatores predisponentes para o aparecimento de 

endocardite ou trombos fúngicos. As manifestações clínicas iniciais são 

indistinguíveis das relatadas na candidíase sistêmica. Muitas vezes o 

envolvimento cardíaco é detectado pelo ecocardiograma solicitado na 

avaliação de u m RNBP com candidemia, sem que houvesse suspeição clínica 

de tal envolvimento. Trombos fúngicos associados ou não à endocardite 

podem provocar repetidos episódios de bradicardia e hipotensão devido à 

obstrução das vias de saída das cavidades cardíacas. Sopros e clínica de 

insuficiência cardíaca podem estar presentes ( M a y a y o et al., 1996). 

Endoftalmite é uma complicação bem estabelecida de candidíase 

sistêmica em RNs. A s lesões na retina são arredondadas, brancas, de 

aspecto algodoado. A incidência de envolvimento ocular reportada em 

pacientes com candidíase sistêmica é muito ampla, variando de 0% a 44% 

(Baley, Kliegman & Fanaroff, 1984; Butler, Rench & Baker, 1990) . O 

prognóstico visual de pacientes com endoftalmite tratados com Anfotericina 

Β é excelente. 

As infecções osteo-articulares são complicações menos comuns de 

candidíase sistêmica Estima-se que 17% de todas as artrites sépticas em 

RNBPs sejam causadas por Candida. As manifestações clínicas, tal qual 

em outras infecções osteo-articulares nesta faixa etária, são habitualmente 

indolentes e demandam alto grau de suspeição: limitação de movimento, 

retração do membro afetado, edema. Existem relatos de casos de artrite 

séptica por Candida em RNBP que surgiram semanas a meses após o 

adequado tratamento de candidíase sistêmica. 



Recentemente, a ocorrência de perfuração intestinal espontânea -

que ocorre primariamente em pacientes com peso inferior a 1OOOg - foi 

associada à candidíase sistêmica. Uma outra entidade - enterite invasiva 

por Candida - foi relatada como ocorrendo por invasão direta da parede 

intestinal por Candida no curso de sepse fúngica, levando à perfuração 

intestinal (Bond, Stewart & Bendon, 2000). 

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico de candidíase sistêmica vai exigir do neonatologista 

um elevado índice de suspeição. Alguns autores consideram que qualquer 

paciente que apresente deterioração clínica na vigência de antibioticoterapia 

de amplo espectro e sem causa aparente detectável deve estar sob suspeita 

de infecção fúngica, especialmente se fatores de risco estiverem presentes 

(Makhoul et al., 2001; Benjamin, Ross & McKinnex, 2000). 

O diagnóstico de candidíase sistêmica se baseia na recuperação do 

fungo por cultura no sangue, liquor, urina ou qualquer outro sítio estéril 

(Rowen, 2001; Baley, 1991. Hemoculturas negativas não excluem o 

diagnóstico, tendo em vista que a sua especificidade para detecção de 

Candida é baixa. Quando há suspeita de doença sistêmica, aconselha-se a 

coleta de hemoculturas seriadas devido à possibilidade de positividade 

intermitente (Baley, Kliegman & Fanaroff, 1984). Em situações em que 

houver cateter intravascular, as culturas de sangue deverão ser obtidas 

através do cateter e por punção periférica. A recuperação de Candida em 

culturas obtidas através do cateter - mas não de sítios periféricos - aponta 

para o diagnóstico de fungemia associada ao cateter, em que u m tempo 

mais curto de tratamento pode ser considerado. O tempo para a detecção 

de Candida em hemoculturas ut i l izando sistemas automat izados é 

geralmente maior do que o necessário para o isolamento de bactérias, em 

média de 28 a 30 horas. Em sistemas não automatizados, o período de 

tempo é ainda maior e o laboratório deve estar avisado da suspeição de 

infecção por Candida. 



Os pacientes com suspeita de candidíase sistêmica deverão ser 

submetidos à punção lombar para análise completa do liquor e à coleta de 

urina para bacterioscopia e cultura. Conforme discutido anteriormente, o 

i so lamento de Candida no l iquor pode ser difícil e não apresentar 

anormalidades na contagem de células e nos parâmetros bioquímicos, apesar 

de infecção em atividade. A obtenção de urina deverá ser feita por 

cateterismo vesical ou, preferencialmente, por punção suprapúbica. 

Amostras colhidas por saco coletor apontando o crescimento de Candida 

não deverão ser consideradas, tendo em vista a grande possibilidade de 

contaminação (Baley, 1991). A presença de leveduras na coloração pelo 

Gram, seja no liquor ou na urina, é fortemente indicativa de doença 

invasiva. Candida pode ser isolada também no líquido peritoneal, no 

líquido sinovial, nos abcessos cutâneos e nos diferentes tecidos obtidos 

por biópsia. A s culturas de secreção traqueal, a pele e as membranas 

mucosas são indicativas de colonização e têm pouco valor no diagnóstico 

de infecções sistêmicas. 

Com as dificuldades de isolamento de Candida por cultura, outros 

métodos laboratoriais têm sido testados para o diagnóstico de infecção 

sistêmica, incluindo reação em cadeia da polimerase, detecção de antígenos 

e marcadores bioquímicos. Os resultados são promissores, mas um número 

maior de estudos se faz necessário antes de adotar rotineiramente na 

população neonatal. 

Exames laboratoriais adicionais incluem hemograma completo, 

contagem de plaquetas, provas de função hepática e renal. A anemia não é 

freqüente em infecções por Candida e a contagem de leucócitos pode ser 

baixa, normal ou elevada. Neutropenia não é comum. Trombocitopenia 

tem sido reportada como um indicador não específico de infecção por Candida, 

por vezes como um sinal precoce em 50% a 90% dos pacientes (Makhoul et 

al., 2001; Benjamin, Ross & McKinnex, 2000) . A elevação de enzimas 

hepáticas e bilirrubinas geralmente indica envolvimento hepático extenso, 

ao passo que o aumento de uréia e de creatinina, embora freqüentes, são 

pouco específicos e não necessariamente indicam envolvimento renal (Butler 

& Baker, 1988). 



Uma vez que o diagnóstico de candidíase sistêmica seja suspeitado 

ou confirmado, torna-se necessário investigar a disseminação da doença 

para órgãos específicos, especialmente olhos, rins, coração e sistema nervoso 

central. O envolvimento desses sítios tem implicações terapêuticas, e como 

os fatores de risco não predizem adequadamente tais complicações, 

avaliações propedêuticas são indicadas para todos os RNs com candidemia 

(Fernandez et al., 2001) . Ultra-sonografia abdominal, ultra-sonografia 

cerebral, ecocardiograma e exame de fundo de olho deverão ser solicitados 

(Butler & Baker, 1988; Fernandez et al., 2001; Baley, 1991). Estudos por 

tomografia computadorizada poderão ser necessários em casos específicos. 

Pacientes com culturas persistentemente positivas têm uma chance maior 

de desenvolver doença disseminada. Estudos de imagem seriados devem 

ser considerados nesses pacientes. 

T R A T A M E N T O 

Não existe padronização no tratamento das infecções por Candida 

no período neonatal. A maioria das informações utilizadas provém de 

estudos em crianças mais velhas e em adultos. Ensaios clínicos controlados 

não foram publicados, somente análises retrospectivas da eficácia do 

tratamento (Butler & Baker, 1988; Donowitz & Hendley, 1995). Existe 

consenso, porém, que uma única hemocultura positiva para Candida 

constitui-se em evidência suficiente de infecção e que a terapia antifúngica 

apropriada deverá ser iniciada prontamente. Da mesma forma, considera-

se componente essencial da terapia a remoção dos cateteres vasculares 

centrais existentes (Rex et al., 2000). 

Benjamin, Ross & McKinnex (2000) advogaram a cobertura empírica 

com Anfotericina Β em RNBPs apresentando sinais de sepse nosocomial 

irresponsiva à terapia antimicrobiana, dada a elevada mortalidade da 

candidíase sistêmica. Em Israel, Makhoul et al. (2001) estabeleceram como 

rotina o tratamento empírico de RNs com sinais clínicos de infecção e 

fatores de risco para candidíase sistêmica após a obtenção de culturas. Em 

dez anos foram tratados 49 RNs com sepse por Candida e não houve nenhum 



óbito. Os autores consideraram que, a despeito do tratamento desnecessário 

de alguns RNs nos quais não se confirmou a candidíase sistêmica, a sua 

estratégia foi acertada. 

A Anfotericina Β deoxicolato permanece como a droga de escolha 

para o tratamento de candidíase sistêmica em RNs. A Anfotericina Β age 

se l igando ao ergosterol da membrana celular, provocando perda de 

componentes celulares, lise e morte da célula. A dose recomendada é de 

0,5 a 1 mg/kg/d ia , podendo chegar a 1,5 mg/kg /d ia em alguns casos 

mais refratários (Butler & Baker, 1988; Rex et al., 2000). Anteriormente, 

recomendava-se a utilização de uma dose teste de 0,1 m g / k g e incrementos 

diários a seguir, até se atingir a dose terapêutica desejada. 

Como reações à dose teste não têm sido observadas em RNs, que 

parecem tolerar a droga muito bem (Butler, Rench & Baker, 1990; Baley, 

1991), e como existe a necessidade de se alcançar níveis terapêuticos 

rapidamente, recomenda-se atualmente que a Anfotericina Β seja iniciada 

imediatamente na dose de 0,5 a 1 m g / k g / d i a (Chapman, 2003). A droga 

deverá ser diluída em glicose a 5% em uma concentração de 0,5 m g / m l 

para infusão em cateter central ou 0,1 m g / m l para infusão em veia 

periférica. U m tempo de infusão prolongado já foi recomendado, a f im de 

se limitar a toxicidade associada à infusão. Dados recentes, entretanto, 

demonstram que um tempo de infusão de uma hora não aumenta a 

freqüência de reações adversas, e, teoricamente, aumenta a disponibilidade 

da droga por aumentar o gradiente sangue-tecido (Correa & Baker, 2003) . 

Não existe necessidade de se proteger Anfotericina Β da luz. 

Os pr incipais efeitos cola tera is da Anfo te r i c ina Β i nc luem 

nefrotoxicidade, hepatoxicidade e mielotoxicidade. Reações adversas à 

infusão não têm sido relatadas em RNs. A nefrotoxicidade se caracteriza 

por aumento da uréia e creatinina. Hipopotassemia secundária à perda 

tubular é freqüentemente observada em RNs. Dosagens seriadas de uréia, 

creatinina e potássio séricos são necessárias durante o tratamento. Anemia 

e trombocitopenia podem ocorrer, por vezes necessitando de eritropoetina. 

Estudos iniciais, como o uso de Anfotericina Β em RNs, relataram uma 

incidência elevada de efeitos tóxicos, especialmente renais. N o entanto, 



esses pacientes es tavam recebendo múl t ip las d rogas e a lguns j á 

apresentavam sinais prévios de insuficiência renal (Baley, Kliegman & 

Fanaroff, 1984). Mais recentemente, esses efeitos colaterais se mostraram 

menos evidentes e transitórios nos RNS, que têm um nível de tolerância à 

droga muito maior que os adultos (Butler, Rench & Baker, 1995). 

Nos últimos anos, as novas formulações lipídicas de Anfotericina Β 

foram incorporadas ao arsenal terapêutico. A ligação da Anfotericina Β a 

uma vesícula lipídica permite um tratamento com menos efeitos colaterais 

(especialmente nefrotoxicidade), doses mais elevadas da droga e uma maior 

concentração no sistema reticuloendotelial. Duas formulações estão 

disponíveis no Brasil: Anfotericina Β lipossomal e complexo lipídico de 

Anfotericina Β. O custo dos novos compostos ainda é muito elevado. Os 

estudos usando preparações lipídicas em RNs têm se limitado a relatos de 

caso e análises retrospectivas, não havendo estudos clínicos prospectivos e 

controlados. Scarcella et al. (1998) utilizaram Anfotericina Β lipossomal 

em 40 prematuros e quatro RNs a termo, com eficácia de 72%. Não se 

observaram efeitos colaterais. Cinco de seis pacientes com meningite foram 

curados. Walsh et al. (1999) usaram complexo lipídico de Anfotericina Β 

em 11 RNs e também obtiveram resultados satisfatórios com efeitos 

colaterais mínimos. 

Todos os autores concordam que estudos randomizados comparando 

Anfotericina Β deoxicolato com as formulações lipídicas em RNs necessitam 

ser realizados. A dose das preparações lipídicas é de 3 a 5 mg/kg/dia . A 

Infectious Diseases Society of America (2000) recomenda que as formulações 

lipídicas sejam consideradas como drogas de segunda linha. Elas estariam 

indicadas para pacientes que: 

• sejam intolerantes ou refratários à terapêutica com Anfotericina Β 

convencional; 

• apresentem insuficiência renal prévia; 

• apresentem, durante a terapêutica, u m aumento significativo da 

creatinina. 



Ressaltam que, apesar da menor toxicidade, a eficácia não é melhor 

e o tempo de tratamento não é menor com as preparações lipídicas quando 

comparados com Anfotericina Β deoxicolato. 

A Flucitosina - não se encontra mais disponível no Brasil - é u m 

análogo fluorado da citosina que se converte em Fluorouracil no organismo. 

O Fluorouracil inibe a timidilato sintetase e interfere com a síntese de 

D N A do fungo. Historicamente tem sido associada à Anfotericina Β pelo 

seu sinergismo e boa penetração no sistema nervoso central. Estudos 

farmacocinéticos em adultos mos t ra ram uma baixa penetração de 

Anfotericina Β no liquor. Contudo, os resultados obtidos em RNs foram 

diferentes, com níveis liquóricos tão altos quanto 90% dos níveis séricos 

(Baley, Kliegman & Fanaroff, 1984). A Flucitosina é uma droga disponível 

somente para administração por via oral, o que limita o seu uso em 

prematuros enfermos, que freqüentemente não toleram medicações orais. 

Butler, Rench & Baker (1990) uti l izaram somente monoterapia com 

Anfotericina Β com menos toxicidade e eficácia comparável à combinação 

Anfotericina Β e Flucitosina. Os autores questionaram a necessidade da 

adição de Flucitosina e sugeriram uma avaliação mais crítica do seu uso 

em RNs. N ã o obstante, u m levan tamento recente real izado entre 

neonatologistas e infectologistas pediátricos nos Estados Unidos constatou 

que 62% deles ainda recomendam o uso de Anfotericina Β e Flucitosina em 

casos de meningite por Candida (Rowen & Tape, 1998). 

O Fluconazol é um composto sintético triazólico cujo mecanismo 

de ação é a inibição da síntese do ergosterol da membrana celular do fungo. 

O Fluconazol está disponível para uso oral ou endovenoso. A absorção por 

via oral não é alterada pela presença de alimento ou acidez gástrica. 

Apresenta excelente penetração no sistema nervoso central, é muito bem 

tolerado e a hepatoxicidade é o efeito colateral mais importante, ocorrendo 

em pequena percentagem de pacientes e se resolvendo com a interrupção 

da terapia. 

Nos últimos anos foram publicados alguns estudos utilizando 

Fluconazol como monoterapia em candidíase sistêmica em RNs (Huttova 

et al., 1998). A eficácia clínica foi comparável a da Anfotericina B, com 



menos efeitos colaterais. A dose recomendada de Fluconazol é 6 mg/kg/dia 

em uma única dose diária. Alguns autores utilizaram uma dose de ataque 

de 10 mg /kg /d i a (Huttova et al., 1998). O Fluconazol tem uma meia vida 

longa em RNs, mas mesmo assim considera-se prudente a administração 

diária em RNBPs com candidíase sistêmica (Rex et al., 2000). U m fator 

limitante de seu uso é a resistência apresentada por algumas espécies não-

albicans de Candida. 

A s equinocandinas são uma nova classe de antifúngicos que, 

diferente da Anfotericina Β e do Fluconazol, agem na parede celular e não 

na membrana celular do fungo. Conseqüentemente, não existem efeitos 

na membrana celular do hospedeiro e a tolerância à droga é melhor. Uma 

equinocandina, a caspofungina, já foi comparada à Anfotericina Β em 

adultos com candidemia e a eficácia foi semelhante. Não existem estudos 

em crianças e RNs. A droga já existe no Brasil e seu custo é muito elevado. 

A identificação das diferentes espécies de Candida e a realização de 

testes de sensibilidade aos antifúngicos - se possível - são importantes para 

o sucesso terapêutico. Como regra, Candida albicans, Candida parapsilosis e 

Candida tropicalis podem ser tratados com Anfotericina Β ou Fluconazol. Candida 

glabrata e Candida krusei tem sensibilidade reduzida ao Fluconazol, devendo 

ser tratados com Anfotericina B. Candida lusitaniae apresenta resistência à 

Anfotericina B, sendo o Fluconazol a droga de escolha (Rex et al., 2000). 

O tempo de tratamento em RNs com candidíase sistêmica tem sido 

reportado pela dose total de Anfotericina Β ou pelo número de dias após a 

última hemocultura positiva. Em infecções associadas ao cateter, junto a 

sua remoção recomenda-se uma dose total de 10 a 15 mg /kg , ao passo 

que com doença disseminada a dose total seria de 20 a 30 m g / k g (Baley, 

1991; Butler, Rench & Baker, 1990). Não existem recomendações em relação 

à dose total de Anfotericina em formulações lipídicas, devendo-se utilizar 

o tempo de tratamento como parâmetro. Donowitz & Hendley (1995) 

demonstraram que, uma vez esterilizada a corrente sangüínea e não 

havendo outra evidência de doença invasiva, de 7 a 14 dias adicionais de 

Anfotericina Β seriam adequados para o tratamento de candidemia em 

crianças. Nesse estudo, 33% dos pacientes eram prematuros. 



Recentemente, tal recomendação foi reforçada com a publicação de 

rotinas para o tratamento de candidíase. Embora baseadas principalmente 

em estudos realizados em adultos, indicações fo ram feitas para o 

tratamento de crianças e RNs com os dados disponíveis (Rex et al., 2000): 

• Candidemia - deve ser tratada por 14 dias após a última hemocultura 

positiva. A Anfotericina Β pode ser substituída por Fluconazol para a 

finalização da terapia ( I V ou V O ) ; 

• Candidíase cutânea congênita - RNBPs deverão ser tratados com 

Anfotericina Β na dose total de 10 a 25 m g / k g ; 

• Infecção urinária - a infecção urinária isolada poderá ser tratada 

com Anfotericina Β de 7 a 14 dias, sendo aconselhada a remoção ou 

substituição do cateter urinário de demora. O Fluconazol também pode 

ser utilizado. A irrigação da bexiga com soluções de Anfotericina Β não 

deve ser empregada; 

• Meningite - devido à tendência à recidiva, a meningite deverá ser tratada 

por um mínimo de quatro semanas após a resolução de todos os sinais e 

sintomas associados à infecção. A Anfotericina Β (0,7 a 1 m g / k g / d i a ) 

associada à Flucitosina é a terapêutica inicial mais apropriada. A 

possibilidade do uso único de Anfotericina Β foi discutida anteriormente. 

Existem muito poucos dados para o uso de Fluconazol; 

• Endocardite - a Anfotericina Β em dose máxima deve ser empregada 

por um período mínimo de seis semanas. A endocardite por Candida tem 

propensão à recidiva e requer seguimento cuidadoso por período 

prolongado (e" 1 ano). O Fluconazol tem sido empregado como terapêutica 

supressora de longo curso após o tratamento inicial. O tratamento clínico 

exclusivo, sem cirurgia, tem se mostrado efetivo em RNBP; 

• Endoftalmite - as doses máximas de Anfotericina Β apropriadas para 

outras formas de candidíase invasiva são adequadas para tratamento de 

endoftalmite. A terapia deverá ser continuada até a completa resolução 

da doença ou convincente estabilização. Geralmente cursos de 6 a 12 

semanas são necessários. Estudos recentes suportam o uso de Fluconazol, 

especialmente após o uso de Anfotericina B; 



• Osteomielite e artrite - o debridamento cirúrgico e a utilização inicial 

de Anfotericina Β seguida de Fluconazol por um período de 6 a 12 meses 

parece ser a conduta mais racional para osteomielite. Drenagem articular 

e cursos prolongados de terapia são necessários para o tratamento de 

artrite. Não existe indicação para o uso de medicação intra-articular. 

E V O L U Ç Ã O Ε P R O G N Ó S T I C O 

A maior parte dos estudos publicados indica u m aumento da 

mortalidade de RNs com candidíase sistêmica quando comparados com 

controles, com as taxas de mortalidade variando de 20% a 44% (Kossof, 

Buescher & Karlowicz, 1998; Saiman et al., 2000). Existe uma correlação 

direta entre a incidência de complicações focais e morte e a persistência de 

hemoculturas positivas (Chapman & Faix, 2001). Dois estudos descreveram 

uma mortalidade menor em pacientes infectados por Candida parapsilosis 

quando comparados aos infectados por Candida albicans (Kossof, Buescher 

& Karlowicz, 1998). 

Embora Saxen et al. (1995) tenham descrito uma mortalidade elevada 

por Candida parapsilosis, seus pacientes aparentemente não morreram por 

ação direta da infecção fúngica, uma vez que o intervalo mais curto entre 

uma hemocultura positiva e o óbito foi de 29 dias. A candidíase sistêmica 

tem sido associada à morbidade elevada a curto e longo prazos em RNs 

com peso menor que 1.250 g quando comparados com controles. Embora 

a mortalidade entre os dois grupos tenha sido semelhante, os sobreviventes 

de candidíase sistêmica apresentaram uma freqüência maior de doença 

pulmonar crônica (100% vs 33%, p = 0,0001), leucomalácia periventricular 

(26% vs 12%, p = 0,06), Retinopatia da Prematuridade (22% vs 9%, p = 0,04) 

e atraso neuropsicomotor grave aos dois anos de idade (41% vs 12%, p = 0,005). 

Alguns estudos encontraram uma associação significativa entre 

candidíase sistêmica e o desenvolvimento de Retinopatia da Prematuridade 

grave, com necessidade de intervenção cirúrgica, sugerindo o seguimento 

cuidadoso destes pacientes (Noyola et al., 2002). Karlowicz et al. (2000) 

não encontraram os mesmos resultados e sugeriram que tanto a candidíase 



sistêmica quanto a Retinopatia estão associadas à baixa idade gestacional 

e, por isso, muitas vezes ocorrem juntas. 

PREVENÇÃO 

Por se tratar de uma doença muito grave, com elevados índices de 

morbidade e mortalidade, estratégias que diminuam a incidência de 

colonização - e, conseqüentemente, de doença invasiva - têm sido 

buscadas. Embora pareça desnecessário, é extremamente importante 

enfatizar a absoluta necessidade de higiene das mãos entre os profissionais 

da saúde, especialmente quando existem demonstrações inequívocas da 

transmissão de Candida, particularmente Candida parapsilosis, através 

das mãos desses profissionais (Lupetti et al., 2002; Saiman et al., 2001). 

A utilização de Nistatina e Miconazol gel oral como agentes profiláticos 

não se mostraram eficazes. 

O Fluconazol é uma droga atraente para utilizar como agente 

profilático devido a sua boa tolerabilidade e adequada atividade contra 

Candida albicans e Candida parapsilosis, que causam a maioria das infecções 

fúngicas em RNBPs (Kicklighter, 2001). Saxen et al. (1995), ao lidarem 

com u m surto de infecção por Candida parapsilosis sem obter sucesso com 

as medidas habituais de controle de infecção, util izaram Fluconazol 

profilático venoso diariamente no primeiro ano e duas vezes por semana 

nos dois anos seguintes em todos os pacientes admitidos em sua UTI com 

peso de nascimento inferior a 1.200 g ou idade gestacional inferior a 29 

semanas. O surto foi controlado no primeiro ano de uso. O Fluconazol 

profilático tem se mostrado útil na diminuição de infecções fúngicas 

invasivas em adultos e crianças imunodeprimidas. 

Em um estudo prospectivo randomizado com placebo controlado, 

tendo por objetivo determinar se o Fluconazol profilático diminuiria a 

incidência de colonização retal em RNBPs, Kicklighter et al. (2001) 

demonstraram uma diminuição da colonização retal por Candida de 46% 

no grupo placebo para 1 5 , 1 % no grupo tratado com Fluconazol ( p = 0 , 0 0 5 ) , 

que foi administrado por via venosa ou oral. O único efeito colateral 

reportado foi uma discreta elevação das enzimas hepáticas. 



Kaufmann et al. (2001) realizaram um estudo prospectivo duplo-

cego e randômico utilizando Fluconazol profilático ou placebo nas primeiras 

seis semanas de vida em pacientes com peso de nascimento inferior a 

1.000 g, a fim de investigar a prevenção de colonização e de doença invasiva 

por Candida. Durante o período de seis semanas do uso de Fluconazol 

profilático, a colonização fúngica foi documentada em 60% do grupo placebo 

e 22% do grupo tratado (risco relativo 0,38; IC 95%, 0.18 - 0.56; p = 

0.002). A infecção fúngica invasiva com isolamento do fungo no sangue, 

urina ou liquor se desenvolveu em 10 dos 50 pacientes (20%) do grupo 

placebo e em nenhum dos 50 pacientes do grupo tratado com Fluconazol 

(risco relativo 0,20; IC 95%, 0.04 - 0.36; p = 0,008). Oito dos dez pacientes 

(80%) que desenvolveram sepse apresentavam colonização pela mesma espécie 

de Candida. Não foram detectados efeitos colaterais com o uso de Fluconazol. 

Embora esses estudos mostrem resultados promissores, ainda não 

existem indicações para a uti l ização de profi laxia c o m Fluconazol 

rotineiramente. Certamente estudos multicêntricos envolvendo um número 

maior de pacientes serão necessários para que se possa melhor definir os 

riscos e benefícios de tal estratégia em RNBPs sob risco de infecção fúngica 

(Chapman, 2003; Neely & Schreiber, 2001). 

A candidíase sistêmica é uma séria complicação da unidade de 

tratamento intensivo neonatal contemporânea. A lém de apresentar elevadas 

taxas de morbidade e mortalidade, requer propedêutica laboratorial e de 

imagem extensa e prolongado tempo de hospitalização. O reconhecimento 

dos fatores de risco para o desenvolvimento de colonização e de doença 

invasiva, a suspeição clínica permanente, a utilização de novos métodos 

diagnósticos mais rápidos e conclusivos e a pronta (e mesmo empírica) 

instituição da terapêutica apropriada podem melhorar o prognóstico dos 

pacientes. Existe a possibilidade de que, a exemplo do que já ocorre com 

pacientes imunodeprimidos, a utilização de profilaxia antifúngica em RNBPs 

de alto risco para o desenvolvimento de candidíase sistêmica venha a ser 

útil em determinadas situações no futuro. 
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