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RESUMO 

A Candidíase Vulvovaginal (CVV) caracteriza-se como um processo infeccioso 

inflamatório da vulva e vagina, causado por leveduras do gênero Candida. 

Aproximadamente 75% de todas as mulheres grávidas experienciam pelo menos um 

episódio de CVV durante as suas vidas e 50% delas sofrem episódios recorrentes. 

As variações epidemiológicas relacionadas à CVV, e ausência de dados locais, 

sustentam a importância desse estudo, que objetivou a determinação da prevalência 

de Candida spp. responsáveis pela CVV em gestantes atendidas na Maternidade 

Escola Januário Cicco/RN, buscando possíveis associações entre esta e fatores 

como diabetes e uso de antibióticos. As metodologias clássicas (como o 

microcultivo) e atuais (utilizando Chromagar e identificação automatizada) foram 

empregadas, e seus resultados confirmados através de sequenciamento. Os perfis 

de susceptibilidade a antifúngicos foram determinados e, através do teste exato de 

Fisher, foi feita a busca por associação entre fatores relacionados às pacientes e a 

ocorrência de CVV. Os resultados da identificação foram compatíveis com o descrito 

na literatura por outros pesquisadores, com 95% das leveduras identificadas 

fenotipicamente como C. albicans, e 5% C. glabrata, relatada como espécie do tipo 

não-albicans mais frequentemente isolada de vulvovaginites. Quanto aos testes de 

susceptibilidade aos antifúngicos, realizados pelo método automatizado (Vitek 2), 

todas as cepas se mostraram sensíveis às drogas testadas (fluocitosina, fluconazol, 

voriconazol, anfotericina B, caspofungina e micafungina), inclusive o espécime de C. 

glabrata, que possui relatos de resistência, ou susceptibilidade dose dependente, 

aos derivados azólicos. Com relação aos fatores sociodemográficos, não foi 

constatada nenhuma associação, estatisticamente significativa, entre estes e o 

estabelecimento da CVV. Conclui-se, portanto, que o diagnóstico microbiológico da 

CVV é relevante para o tratamento, tendo em vista que todas as pacientes com 

suspeita clínica foram tratadas com antifúngicos logo após a coleta da amostra de 

secreção vaginal, mas apenas 48,78% destas, foram realmente positivas, sendo a 

espécie C. albicans prevalente, seguida pela C. glabrata. 

PALAVRAS-CHAVE: Candida spp., candidíase em gestantes, vaginite, candidíase 

vulvovaginal, susceptibilidade a antifúngicos. 



 

ABSTRACT 

Vulvovaginal Candidiasis (VVC) is an inflammatory disease of the vulva and vagina 

caused by yeasts from genus Candida. Approximately 75% of all pregnant women 

experience at least one VVC episode during their lives and 50% of them experience 

recurrent episodes. The diversity of epidemiological features related to VVC and the 

lack of local data support the importance of epidemiological studies that aim to 

identify these yeasts through classical (such as microculture) and modern (using 

Chromagar and automated identification) methodologies. The Candida species 

responsible for VVC in pregnant patients who attended Maternidade Escola Januário 

Cicco, Rio Grande do Norte-Brasil were confirmed through sequencing. Their 

susceptibility to selected antifungal agents (fluocytosine, fluconazole, voriconazole, 

amphotericin B, caspofungin and micafungin) was determined, and the association 

between patient related factors aided the construction of an epidemiological profile. 

From 41 samples 19 yeasts were identified phenotypically as Candida albicans, and 

one as Candida glabrata which is reported as the non-albicans species most 

frequently isolated from vulvovaginitis. Antifungal susceptibility testing performed by 

automated method (Vitek 2) showed that all strains were sensitive to the drugs 

tested, including the C. glabrata specimen despite its well-known resistance or dose-

dependent susceptibility to azole derivatives. Regarding patient related factors, no 

statistically significant association between these and the establishment of VVC was 

found. It can be concluded that the laboratorial diagnosis of VVC is necessary prior to 

the administration of treatment, since only 48.78% of the patients had VVC but all of 

them were prescribed antifungal therapy after sample collection. 

Key words: Candida spp., candidiasis on pregnant women, vaginitis, vulvovaginal 

candidiasis, antifungal susceptibility. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Características do Gênero Candida  

 Dentre os grupos de fungos de importância médica, encontra-se o gênero 

Candida, considerado o que abriga maior número de leveduras de interesse médico 

(MICELI, DIAZ e LEE, 2011). Deste, são conhecidas cerca de 200 espécies distintas 

que vivem normalmente nos mais diversos nichos corpóreos, e aproximadamente 30 

já foram reportadas como agentes etiológicos de infecções em seres humanos 

(BRANDT e LOCKHART, 2012). Algumas características são comuns entre esses 

organismos, como células leveduriformes, e termodimorfismo. 

 As leveduras desse gênero exibem grande relevância, pela alta frequência 

com que infectam e colonizam o hospedeiro humano. São patógenos oportunistas, 

muito bem adaptados ao organismo humano e animal, frequentemente isolados das 

superfícies mucosas do trato gastro intestinal de indivíduos normais, como é o caso 

da C. albicans. Entre as mulheres, por exemplo, observa-se cerca de 20 a 30% de 

colonização de Candida spp. vaginal. (COLOMBO e GIMARÃES, 2003; 

MORAGUES, 2003). 

 Atualmente, os principais organismos de interesse clínico são: C.albincans, C. 

parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, C. guilliermondii e C. lusitaniae. 

Contudo, tem sido progressivo o relato de casos de doenças superficiais e invasivas 

associadas a espécies emergentes como C. dubliniensis, C. kefyr, C. rugosa, C. 

famata, C. utilis, C. lipolytica, C. norvegensis, C. inconspicua, C. haemulonii dentre 

outras (ZIARRUSTA, 2002). A C. albicans se constitui, sem dúvida, a espécie mais 

freqüentemente isolada tanto de infecções superficiais, como invasivas em 

diferentes locais anatômicos de acordo com estudos mundiais (COLOMBO e 

GIMARÃES, 2003; MAGEE, 2005; TIRASCHI et. al., 2007).  

 Seus mecanismos de patogenicidade e fatores de virulência são os mais 

elucidados na literatura, em comparação às outras espécies do mesmo gênero, 

sendo considerada por alguns autores como um organismo modelo para o estudo de 

fungos patogênicos (KABIR, HUSSAIN e AHMAD, 2012). Dentre os fatores que 

auxiliam na invasão e estabelecimento da levedura nos tecidos, a capacidade de se 
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aderir a epitélios e membranas mucosas, termodimorfismo, termotolerância e 

produção de enzimas como proteases e fosfolipases, são  bem elucidados (HILLER 

et al., 2011). Esta espécie é naturalmente sensível aos antifúngicos de uso tópico e 

sistêmico, mas casos de resistência adquirida aos azóis têm sido relatados em 

pacientes após exposição prolongada a esses fármacos. Além disso, já foram 

relatadas algumas cepas resistentes às equinanocandinas (BEN-AMI et al., 2011).  

1.2. Candidíase Vulvovaginal 

 A Candidíase ou candidose caracteriza-se como uma micose ocasionada por 

leveduras do gênero Candida (CHAVES, CAVALCANTI e PORTO, 2003; MENEZES 

et al., 2004). Essa infecção pode se apresentar sob diversas formas clínicas e 

diferentes graus de complexidade, a depender do tecido afetado, podendo ser 

cutânea, mucosa ou até sistêmica. A Candidíase Vulvovaginal (CVV) caracteriza-se 

como um processo infeccioso e/ou inflamatório da mucosa (SCHALLER, 2006). 

Trata-se da segunda causa mais comum de vaginite em mulheres de todas as faixas 

etárias, depois das vaginites bacterianas (WORKOWSKI, 2015). 

 Normalmente, as espécies de Candida residem no hospedeiro humano 

estabelecendo uma relação de comensalismo. Todavia, quando há uma ruptura no 

equilíbrio normal da microbiota ou o sistema imune do indivíduo encontra-se 

comprometido, as espécies do gênero tendem a manifestações agressivas, 

tornando-se patogênicas e consequentemente ocasionam infecções denominadas 

candidíases. Quanto à origem, podem ser endógenas, quando oriundas da 

microbiota; ou exógenas, adquiridas através do ato sexual (COLOMBO et al., 2013). 

 Vários fatores podem ser relacionados na epidemiologia da Candida spp, 

como a região demográfica, características da população estudada, causas da 

infecção e sítio anatômico acometido (PFALLER e DIEKEMA, 2007). 

 A CVV, como as candidíases de um modo geral, possui em 80 a 90% dos 

casos tendo a C. albicans como principal agente etiológico. Entretanto, tem se 

verificado nos últimos anos um aumento significativo do número de micoses 

ocasionadas por espécies de Candida não-albicans. Dados recentes destacam a 

C.glabrata como a segunda espécie em frequência nesta doença micótica 

(ZIARRUSTA, 2002; PICHOVÁ et. al, 2001; CORSELLO et. al., 2003).  
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 A frequência das infecções por Candida spp. vem aumentando mundialmente 

devido a fatores predisponentes, como hábitos sexuais e de higiene e outras 

características inerentes ao paciente, que facilitam a mudança da forma comensal 

para parasitária (SAMARANAYAKE et al., 2001). Tanto condições locais quanto 

sistêmicas podem contribuir para o desenvolvimento da CVV, e a intensa 

multiplicação das leveduras no canal vaginal pode ser favorecida por fatores como 

gestação, antibioticoterapia dentre outros (MORAGUES, 2003). 

1.3. Diagnóstico da candidíase vulvovaginal 

 A CVV é responsável por um número substancial de infecções genitais em 

mulheres de um modo geral, sendo um dos diagnósticos mais usualmente relatados 

na rotina ginecológica (CORRIGAN et. al., 1998; CORSELLO et. al., 2003; 

RYLANDER et. al., 2004; SOBEL, 2007).  

 Apesar dos sinais e sintomas não serem patognomônicos da doença, 

atualmente, o diagnóstico clínico da CVV é sugerido pela presença de sintomas 

como prurido, secreção vaginal esbranquiçada e grumosa e hiperemia vulvar. Diante 

disso, preconiza-se que seja feito um exame direto da secreção, utilizando KOH 

(hidróxido de potássio) ou coloração pelo método Gram, a fim de se observar 

estruturas sugestivas de fungos leveduriformes, hifas ou pseudohifas. Caso não seja 

observada nenhuma estrutura fúngica, deve-se realizar a cultura da secreção 

coletada. A cultura ainda é a técnica considerada padrão ouro para ajudar a 

consolidar o diagnóstico da CVV (CDC, 2015). Outros métodos convencionais para 

identificação das espécies de Candida incluem o uso de testes de assimilação e 

fermentação de açúcares, crescimento em meios cromogênicos, painéis de enzimas, 

sistemas automatizados e a análise macro e micromorfológica das colônias (SIDRIM 

e ROCHA, 2004; SANTOS et. al., 2005; OLIVEIRA et. al., 2006). 

 A identificação correta do agente etiológico é a base para caracterização 

epidemiológica das infecções, e também para escolha do melhor tratamento. Desta 

maneira, métodos mais específicos para identificação, como as técnicas 

moleculares, e perfil de susceptibilidade de Candida spp. são extremamente 

necessários para uma conduta clínica adequada  e redução dos riscos para o 

paciente (ALMEIDA et al., 2001). As metodologias de caráter molecular vêm sendo 
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bastante aplicadas no diagnóstico preciso da candidiase, e recentemente foram 

comparadas as performances de várias técnicas, como RFLP (Restriction fragment 

length polymorphism), RAPD (Randomly Amplified Polimorphic DNA), Polimorfismos 

em microsatélites e MLST (Multilocus sequence typing). Este último demonstrou 

maior poder discriminatório (99,6%) dentre os outros, o que contribui para estudos 

mais detalhados acerca dos diferentes genótipos dentro de uma mesma espécie e 

suas correlações com o sucesso da infecção, e sua susceptibilidade aos 

antifúngicos (BAI, 2014). 

 Os vários estudos reportando o aumento da resistência das espécies de 

Candida spp. contra drogas antifúngicas comumente utilizadas tornaram-se um fato 

preocupante (VANDEPUTTE et al., 2005; EL-SAYED e HAMOUDA, 2007; DOTA et 

al., 2011; BABIN et al., 2013; ELFEKY et al., 2015) . Logo, recomenda-se a 

realização de um teste de sensibilidade in vitro para estes agentes, sendo esta 

técnica clinicamente importante e fácil de executar, a fim de orientar a terapêutica e 

monitorar os padrões de resistência vigentes. 

 Devido às limitações financeiras, os testes de susceptibilidade às drogas 

antifúngicas podem apresentar maior utilidade na determinação de casos em que os 

isolados se originam de pacientes que exibem falha terapêutica ou que tenham 

recebido medicação antifúngica profilática ou então, quando consideradas amostras 

de espécies pouco frequentes, das quais se desconhece totalmente ou conhece-se 

pouco acerca do perfil de susceptibilidade. Nestes casos, os estudos de 

susceptibilidade in vitro podem auxiliar a selecionar a melhor alternativa 

farmacológica e ofertar informações para aumentar a dose ou empregar combinação 

de fármacos. Estes testes representam, também, importante papel epidemiológico, 

pois geram dados essenciais para se conhecer os perfis de susceptibilidade de 

diferentes espécies, a taxa de ocorrência destes perfis e estabelecidos quais os 

tratamentos mais adequados para a população local (REX et al., 1997; CUENCA-

ESTRELA e RODRIGUEZ-TUDELLA, 2002).  

 Todavia, a realidade do Sistema Único de Saúde do Brasil é outra. A conduta 

implementada rotineiramente, no manejo da CVV, pode contribuir para diagnósticos 

errôneos e tratamentos inadequados, comprometendo assim o prognóstico da 

paciente e facilitando o desenvolvimento de uma posterior resistência. 
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1.4. Tratamento da candidíase vulvovaginal 

 Pacientes que apresentam sintomas de CVV com diagnóstico laboratorial 

positivo para Candida spp. são tratados com terapia empírica. Logo, é importante 

destacar que na decisão da terapêutica adequada para cada paciente, se considere 

não somente a patogenicidade da levedura, mas também características orgânicas 

do próprio paciente (WORKOWSKI et al, 2015). 

 A CVV ainda pode ser classificada em complicada e não complicada, com 

relação às recidivas, cronicidade e dificuldade de tratamento. A CVV não complicada 

responde prontamente à terapia antifúngica tópica ou oral de curso curto. Em geral, 

os antifúngicos imidazólicos aplicados topicamente durante 3-7 dias ainda são os 

agentes mais prescritos e efetivos (WORKOWSKI, et al., 2015). O prognóstico da 

CVV também está diretamente ligado à espécie envolvida na doença. Nos isolados 

clínicos de C. glabrata, em sua maioria, é detectada uma diminuição na 

susceptibilidade ao fluconazol. Pfaller et al., (2001), documentou que 50% das cepas 

de C. glabrata tem sua suscetibilidade ao fluconazol reduzida e que 10-20% das 

cepas são resistentes a esta droga. Como consequência, foram observados 

aumentos nas taxas de colonização e infecção por C. glabrata em diferentes grupos 

de pacientes expostos ao fluconazol (SAFRAN e DAWSON, 1997). Além disso, nos 

últimos 15 anos, tem se registrado cepas de C. glabrata resistentes até mesmo às 

equinocandinas (antifúngicos mais modernos que atuam inibindo a síntese do β-

(1,3)-dglucano, componente da parede celular), em um ritmo bem mais acelerado do 

que as outras espécies do mesmo gênero, representando um grande desafio no 

tratamento, principalmente nos casos de infecções sistêmicas (HEALEY et al., 

2015). 

 A terapia com agentes tópicos apresenta uma taxa de cura ligeiramente 

melhor que a terapia com antifúngicos orais, porém a maioria das mulheres prefere a 

terapia oral pelo maior conforto da administração (SOBEL et al., 1998b). Os 

antifúngicos orais que têm demonstrado efeito nestas condições são: cetoconazol, 

itraconazol e fluconazol. O fluconazol, especificamente, ainda é o único antifúngico 

oral aprovado para o tratamento da CVV pela agência americana Food and Drug 

Administration (FDA) (WORKOWSKI et al, 2015). No caso das pacientes gestantes, 

o tratamento por via oral é contraindicado devido à absorção sistêmica da droga, 
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podendo causar danos ao feto. Assim, a Sociedade Paulista de Infectologia e 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical preconizam o uso tópico de antifúngicos 

azólicos (COLOMBO et al, 2013). 

1.5. Candidíase e Gestação 

 A gravidez habilita tanto a forma primária quanto às recidivas da doença. 

Sabe-se que mulheres grávidas apresentam um aumento de duas vezes na 

prevalência de colonização vaginal por espécies de Candida comparado com não 

gestantes. Esta associação é influenciada por um aumento nos níveis circulantes de 

estrogênios, depósitos de glicogênio e outros substratos que garantem a 

multiplicação e permanência dessas leveduras na vagina durante o processo da 

gravidez (SOBEL, 2007).  

 Aproximadamente 75% de todas as mulheres grávidas experimentam pelo 

menos um episódio de CVV durante as suas vidas e 50% delas sofrem episódios 

recorrentes (HURLEY et. al., 1981; FIDEL, CUTRIGHT e STEELE, 2000). A 

incidência de CVV aumenta em 100% no terceiro trimestre de gestação, e é sabido 

que pacientes multíparas padecem significativamente mais do que primigestas 

(OMAR, 2001; LIMIA, 2004). 

 Durante a gravidez, os níveis dos hormônios estrogênio e progesterona 

encontram-se elevados. Níveis elevados de progesterona podem causar efeito 

supressor sobre a imunidade celular e aumentar a expressão do gene responsável 

pela síntese celular do receptor epitelial destinado à adesão fúngica (ZIARRUSTA, 

2002). Além disso, a progesterona apresenta efeitos supressores sobre a atividade 

anti-Candida dos neutrófilos (NOHMI, 1995). Estudos recentes evidenciaram que 

além da ação sobre a resposta imune, a progesterona também é capaz de assumir 

um papel modulatório na infecção; observou-se que pacientes com candidiase 

vulvovaginal recorrente apresentaram níveis mais baixos de progesterona (durante a 

fase lútea) quando comparados com controles não infectados (SPACEK et al., 

2007). A progesterona, in vitro, mostrou-se capaz de modular a formação de 

biofilme, colonização e invasão por Candida albicans (ALVES et al., 2014). Já o 

estrogênio tem se mostrado capaz de reduzir a habilidade das células epiteliais 

vaginais de inibir o crescimento da Candida albicans e também diminuir a secreção 
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de imunoglobulinas presentes nas secreções vaginais, resultando em um aumento 

da vulnerabilidade das gestantes à CVV (WIRA e ROSSOLL, 1995; FIDEL, 2005). 

Nesta situação, supõe-se um desafio terapêutico importante, pois se origina um 

microambiente favorável, com elementos facilitadores tanto da colonização quanto 

da multiplicação dos fungos.  

1.6. Fatores de risco associados à Candidíase Vulvovaginal 

 Um fator de risco importante a se considerar é a mudança nos níveis de 

glicose (especialmente em situações de hiperglicemia - diabetes ou em qualquer 

outro estado que produza uma elevação do glicogênio vaginal) que também pode 

facilitar a instalação da CVV. O excesso de glicogênio, além de aumentar os 

substratos nutritivos para os fungos, engrandece a capacidade de adesão dos 

mesmos (ZIARRUSTA, 2002). Os pesquisadores Pereira et al., (2015), 

demonstraram através de sua pesquisa, que a concentração de glicose influencia 

diretamente na transição de levedura para pseudo-hifa no caso da C. parapsilosis, 

além de modular a expressão de genes responsáveis pela produção de biofilme. 

 Ainda com relação ao microambiente vaginal, um aspecto intimamente ligado 

ao estabelecimento da CVV se constitui a microbiota vaginal. Ziarrusta, (2002), 

afirmou que os lactobacilos presentes na mucosa vaginal atuam como uma barreira 

defensiva a CVV, uma vez que competem pelos nutrientes, realizam um processo de 

co-agregação, inibem a adesão dos fungos ao epitélio vaginal e até, produzem 

substâncias inibidoras da multiplicação do fungo. Por outro lado, as leveduras 

produzem toxinas e enzimas hidrolíticas celulares e demais atuantes na conversão 

da levedura em pseudo-hifa, na aderência a substratos inertes e biológicos, e na 

formação de biofilme (VAN BURIK e MAGEE, 2001). 

 Com base nessas características da microbiota, fundamentou-se a teoria de 

que o uso de antibióticos aumentaria o risco de CVV, já que ocorre um desequilíbrio 

na microbiota anfibiôntica desse local, suprimindo o que seria o principal mecanismo 

de defesa vaginal frente aos fungos. Dessa forma, a utilização de antibióticos 

poderia tanto ascender à colonização quanto a infecção por leveduras do gênero 

Candida (ZIARRUSTA, 2002). Em concordância com esses dados, Macintyre et al., 

(2015) constataram que durante a gestação o microbioma se torna menos diverso e 
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mais estável, constituído por Lactobacillus sp. principalmente. Porém, Zhou et al., 

(2009), apresentaram resultados contrários a essa teoria, através de um estudo que 

avaliou a composição da microbiota vaginal de 42 pacientes e, com base em seus 

resultados, sugeriu que as bactérias comensais não desempenhariam papel algum 

na prevenção da CVV. Já McClelland et al., (2009), em estudo prospectivo no 

Quenia, associou a colonização por Lactobacillus a um aumento de quatro vezes na 

frequência de CVV. Rathod et al., (2012), mostraram evidências de que a 

prevalência da CVV estaria associada a presença da espécie Lactobacillus 

morphotypes na microbiota vaginal. Percebem-se, então, opiniões divergentes entre 

os pesquisadores a respeito da relação entre a microbiota vaginal e a ocorrência de 

CVV. 

 Condições crônicas, como doenças da tireóide e obesidade, corticoterapia 

prolongada, drogas imunossupressoras e infecção por HIV (Human 

Immunodeficiency Virus), parecem também elevar o risco de obtenção da CVV 

devido à redução da atividade das células do sistema imune no combate às 

leveduras (VAL e ALMEIDA FILHO, 2001).  

 Alguns aspectos relacionados aos hábitos de higiene e vestimentas, e 

atividade sexual vem sendo objeto de vários estudos (DE LEON et al., 2002; 

RATHOD et al., 2012; BARDIN et al., 2014; NA et al., 2014). No entanto, pouca 

concordância foi encontrada, tendo alguns autores reportado associação (p-

valor<0,005), e outros não. Dessa forma, faz-se necessário um aumento na geração 

de dados epidemiológicos para uma melhor compreensão acerca da influência 

desses fatores na prevalência da CVV. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 A Candidíase Vulvovaginal constitui um problema que afeta um número 

bastante significativo de mulheres grávidas em todo o mundo. Este tipo de infecção 

fúngica gera grande desconforto na mulher, devido à sua própria sintomatologia e às 

dificuldades de diagnóstico e tratamento (KENT, 1991). A CVV é também uma causa 

importante de morbidade em gestantes, além de representar um aumento nas 

despesas de saúde pública.  

 Nos últimos anos têm sido observadas mudanças epidemiológicas atribuídas 

em muitos casos às práticas terapêuticas empregadas no tratamento da CVV. Neste 

contexto, destaca-se o aparecimento de cepas fúngicas que tem desenvolvido 

resistência secundária aos antifúngicos e a substituição de algumas espécies 

susceptíveis por outras (CUENCA-ESTRELLA; RODRIGUEZ-TUDELLA, 2002) . 

 Na literatura, vem sendo registrado um aumento do número de isolados de 

espécies não-albicans e o aparecimento de episódios de repetição, muitas vezes 

associados a uma dificuldade e/ou imprecisão dos testes fenotípicos na 

determinação destas espécies, resultando em fracasso terapêutico. 

 Sabe-se ainda que uma baixa incidência de CVV pode estar atrelada à 

divergências entre a anamnese e o diagnóstico, ocasionada na maioria das vezes 

por uma carência de métodos diagnósticos rápidos e confiáveis na determinação da 

etiologia desta doença. Somado a isso, a CVV não se constitui uma doença de 

notificação compulsória, o que gera uma lacuna acerca de sua real prevalência, 

entre no contexto das vulvovaginites, no Brasil (VAL; ALMEIDA FILHO, 2001). 

 Diante desses fatos e da escassez de dados no Estado do Rio Grande do 

Norte, no que se refere a estudos realizados no Estado acerca das populações 

fúngicas do gênero Candida associadas a quadros de CVV em gestantes, o 

presente trabalho considerou relevante, além da identificação fenotípica e genotípica 

das espécies, estimar a prevalência das leveduras, a partir dos achados, bem como 

determinar a susceptibilidade das mesmas aos antifúngicos e correlacionar aos 

fatores sociodemográficos mais citados na literatura (AHMAD et al, 2002; PFALLER; 

DIEKEMA, 2002; TORTORANO et al, 2006). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 Determinar a prevalência das espécies de Candida implicadas nos casos de 

candidíase vulvovaginal em pacientes grávidas atendidas na Maternidade Escola 

Januário Cicco/RN e analisar possíveis associações entre a presença desse micro-

organismo e fatores relacionados às pacientes. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Obter amostras da região vulvovaginal de pacientes gestantes, com suspeita 

de CVV, atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco/RN. 

 Identificar presuntivamente as leveduras isoladas fazendo uso de 

metodologias, tais como isolamento em meio cromógeno, identificação 

automatizada, e microcultivo.  

 Proceder à confirmação, através da bilogia molecular, das espécies isoladas e 

identificadas fenotipicamente. 

 Caracterizar a susceptibilidade aos antifúngicos, avaliando possíveis 

resistências às drogas usadas na clínica. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Apresentação do Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 Após aprovação no Conselho de Ética em Pesquisa da UFRN (parecer 

número 58886716.7.0000.5537), foi utilizado o TCLE para cada participante, 

esclarecendo-a sobre o objetivo e justificativa do projeto. Este documento conteve o 

consentimento das mulheres para participação da pesquisa e foi impresso, e 

assinado por ambas as partes, em duplicata, ficando uma via com a paciente e outra 

no arquivo referente às amostras no Laboratório de Ensaios Antimicrobianos e de 

Citotoxicidade (LEAC) do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde, posteriormente, foram 

realizados os ensaios referentes à pesquisa. 

4.2. Coleta e Transporte 

 As amostras do presente estudo foram coletadas da porção superior do canal 

vaginal de pacientes gestantes sintomáticas, atendidas na Maternidade Januário 

Cicco, do período 18 de Janeiro a 17 de Abril de 2016. Antes da coleta, as pacientes 

foram informadas da pesquisa e seus possíveis riscos e benefícios através de 

explicação oral e leitura do TCLE. Todas as pacientes submetidas à coleta eram 

maiores de idade e concordaram em participar da pesquisa, assinando o TCLE. Em 

seguida, responderam a uma entrevista sobre seus hábitos e fatores que poderiam 

estar associados a maior susceptibilidade à infecção por espécies do gênero 

Candida. Foram eles: idade, estado civil, período gestacional, uso de roupas 

apertadas, roupa intima de nylon, apresentação de sinais clínicos como prurido, 

ardor, dificuldade de urinar, corrimento e hiperemia. Outros fatores predisponentes 

também foram pesquisados como diabetes, uso de imunossupressores ou alguma 

condição de imunossupressão (como HIV), uso de antibióticos e se já havia sentido 

os sintomas citados anteriormente (recidivas) (Anexo A). 

 Após o procedimento de coleta, realizado pelo médico atendente, o swab foi 

inserido em um tubo contendo 1ml de solução salina estéril a 0,9%, e em seguida 

transportado até o Laboratório de Ensaios Antimicrobianos e de Citotoxicidade, onde 

deu-se prosseguimento às etapas seguintes. 
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4.3. Isolamento Primário 

 Inicialmente, cada swab contendo amostra de secreção foi utilizado para o 

semeio em tubos contendo meio Ágar Sabouraud Dextrose (Himedia) acrescido de 

cloranfenicol (100 µg /mL). Em seguida, o meio semeado foi incubado em estufa a 

37°C. Após 48 - 72h, os tubos que não apresentaram crescimento foram 

considerados negativos para a presença de espécies do gênero Candida. Já os 

tubos com crescimento foram avaliados quanto às suas características 

macromorfológicas, e direcionados para a próxima etapa de identificação. 

4.4. Identificação Presuntiva: Meio BBL CHROMAgar Candida 

 Após o isolamento em ágar sabouraud, as colônias foram utilizadas para o 

semeio no meio cromógeno. O CHROMagar Candida (BD™) é um meio cromógeno 

que permite a identificação presuntiva das leveduras pertencentes ao gênero 

Candida, por conter vários substratos enzimáticos que, quando hidrolisados pelas 

hexoaminidases correspondentes, permitem a identificação de acordo com a 

pigmentação demonstrada pela colônia em um período de 24 a 72 horas (QUINDÓS 

et al., 2001).  

4.5. Análise Morfológica: Microcultivo em lâmina 

 O microcultivo em lâmina foi realizado no Laboratório de Micologia do Instituto 

de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais, seguindo o 

protocolo de Ridell sob a supervisão da professora Maria Aparecida de Resende 

Stoianoff. Para realização desse método, foi utilizado o Ágar Fubá (Corn-meal - 

SIgma) com Tween 80 (Sigma-aldrich). O meio foi dissolvido em água estéril 

segundo as indicações do fabricante. Em seguida, homogeneizado, autoclavado (por 

15 minutos a 121°C) e distribuído em placas de 90x15mm dentro da cabine de fluxo 

laminar. Após a solidificação do meio, este foi cortado com o auxilio de um bisturi, 

em cubos com dimensão aproximada de 1mm³. Cada cubo foi então colocado sobre 

a superfície de uma lâmina estéril de forma centralizada. A colônia da levedura, 

submetida a crescimento prévio de 24-48 horas, foi levemente tocada com uma alça 

de platina estéril, e foram feitas três estrias paralelas sobre o Ágar. Cobriu-se as 
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estrias, na sua porção central, com uma lamínula esterilizada pressionando 

delicadamente a lamínula com uma pinça para retirada do ar. Este material foi 

incubado, dentro de uma placa de petri estéril, sobre um suporte e contendo ao lado 

um pequeno chumaço de algodão umedecido, formando uma câmara úmida, a uma 

temperatura de 37°C durante 72 a 96 horas. A leitura foi feita diretamente com a 

lâmina pronta, usando a objetiva de 20x ou 40x, em um microscópio óptico. Após a 

focalização, foram realizados os registros fotográficos, com o auxílio do microscópio 

LEICA, das estruturas fúngicas de frutificação utilizadas para a identificação 

fenotípica. 

4.6. Identificação Automatizada – (API System ID 32 C, Vitek) 

 Nesse estudo foi utilizado API System ID 32 C, VITEK System, ATB 

Expression (BioMérieux – Vitek), localizado no Hospital Uniersitário Onofre Lopes. 

Este aparelho realiza as provas de assimilação de carboidratos para a identificação 

da cepa, e o antifungigrama. As colônias isoladas no àgar sabouraud foram 

reisoladas, e após 24-48h de incubação a 37°C, foram utilizadas para a preparação 

de suspensões em salina estéril, com turbidez ajustada em 0,5 na escala de 

Mcfarland. Para cada suspensão, foram utilizadas cerca de 2 a 3 colônias. Para 

cada amostra foram realizadas duas suspensões de 3 mL cada, uma para a 

identificação da espécie e outra para o antifungigrama. O equipamento utilizou seis 

antifúngicos diferentes; fluocitosina, fluconazol, voriconazol, anfotericina B, 

caspofungina e micafungina. Cerca de 24h depois, os resultados foram liberados 

pela plataforma Expert, AES™.  

4.7. Identificação Molecular 

 A fim de minimizar as limitações provenientes da identificação fenotípica, foi 

realizado o sequenciamento dos espaçadores transcricionais ITS1 e ITS2 das 

espécies isoladas, através da parceria com a UFMG e Embrapa/MG. 

4.7.1. Extração de DNA 

 O DNA (Ácido Desoxiribonucleico) genômico foi extraído conforme o método 

descrito por Lõoke, Kristjuhan, e Kristjuhan (2011), com modificações. As colônias 

isoladas foram inoculadas em 1.5 mL de meio líquido YPD broth (Yeast Extract-
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Peptone-Dextrose, SIIGMA) e incubadas por 24-48 horas a 37°C. Após o 

crescimento, foi pipetado o volume de 700 µL desse caldo, e depositado em 

microtubos contendo pequenas esferas de vidro (glass beads), para em seguida ser 

centrifugado (por 15min a 14.000 rpm). O sobrenadante foi removido, deixando 

apenas as células aderidas às esferas dentro no microtubo. Em seguida, foram 

adicionados 200 µl de tampão EB (Elution Buffer) (10 mM Tris-Cl, pH 8) e 200 µl de 

tampão de lise (10mM Tris, pH 8.0, 1 mM EDTA, 100 mM NaCL, 1% SDS) e 200 µl 

de fenol:cloroformio:isoamyl (25:24:1) para a lise química. Para a lise mecânica, foi 

utilizado o vortex durante 3-4min, e em seguida centrifugação  a 14000 rpm por 

5min. Após a centrifugação, transferiu-se a camada superficial aquosa para 

microtubo contendo 1 mL de  etanol (100%), e a mistura foi homogeneizada por 

inversão aproximadamente dez vezes. Para a precipitação, as suspensões foram 

colocadas no freezer (-20°C) durante 30-45 minutos. Após a precipitação, 

centrifugou-se novamente a 14000 rpm por 10-15 min. O sobrenadante foi removido, 

e foram adicionados 700 µL de 70% etOH, e repetiu-se a centrifugação por 5min. O 

sobrenadante foi descartado, e o sedimento foi ressuspendido em 100 µL de EB 

(10mM Tris-Cl, pH 8), e incubado por 30min em banho-maria a 60°C. Por fim, o DNA 

extraído foi quantificado e analisado segundo seu grau de pureza no 

espectrofotometro NanoDrop ND 1000 (NanoDrop Thecnologies)™. 

4.7.2. PCR com iniciadores ITS1/ITS4 

 O protocolo de PCR utilizado seguiu o descrito por Rosa et al., (2009), com 

volume final de 25 uL por amostra, contendo de 50 a 100 ng de DNA, 5 μL de 

tampão TRis, 3 μL de MgCl2 (25mM), 1uL de Desoxirribonucleotídeos Fosfatados 

(Dntp) na concentração de 10mM, 2μL de cada primer (ITS1 e ITS2) na 

concentração de 5pmol), 2μL de BSA (Bovine Serum Albumin), 0,2 μL da enzima 

Taq DNA polymerase (GoTaq Flexi DNA Polymerase, Promega) e 1 μL da 

suspensão contendo DNA alvo. As condições para realização desta PCR foram as 

seguintes: desnaturação inicial de 94ºC por 5 minutos, 35 ciclos de desnaturação de 

94ºC por um minuto, anelamento a 54ºC por um minuto, extensão a 72°C por dois 

minutos e extensão final a 72ºC por 5 minutos, com final da reação a 4°C. Os 

produtos de amplificação foram submetidos a corrida em gel de agarose (1%) 

corado com 0,5 μg/mL de brometo de etídio e visualizados sob luz UV. Os primers 
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usados foram os mesmos utilizados por Rosa et al., (2009), com base nas 

sequências disponíveis no GenBank dos espaçadores transcricionais internos 1 

(ITS1 - 5´TCC GTA GGT GAA CCT TGC GG 3´) e ITS4 (5’- TCC TCC GCT TAT 

TGA TAT GC-3’). 

4.7.3. Purificação e Sequenciamento dos Produtos de PCR 

 Os amplicons obtidos a partir da reação de PCR, com um volume final de 

22µL, foram purificados utilizando 20μl de ETDA (125mM) e 60μl de etanol absoluto, 

homogeneizados por inversão e deixados em bancada por 15 minutos. O micro-tubo 

foi centrifugado a 13.000 rpm por 26 minutos e em seguida o seu sobrenadante foi 

retirado e descartado. A seguir, foram adicionados 60μl de etanol 70% gelado e o 

micro-tubo foi homogeneizado por inversão e centrifugado a 13.000 rpm por 10 

minutos. O sobrenadante foi descartado e o micro-tubo foi deixado invertido à 

temperatura ambiente para evaporação do excesso de etanol por 30 minutos. Logo 

após foram adicionados 10μl de água miliQ e o micro-tubo foi incubado em banho-

maria a 37°C por 30 minutos. O produto foi dosado em Nanodrop 

(NanoDropThecnologies) para ser utilizado nas reações de sequenciamento. A 

concentração ideal do amplicon purificado é entre 25-50ng/µL. e direcionado para 

sequenciamento em parceria com a EMBRAPA/MG. Os amplicons purificados foram 

enviados à Embrapa Milho e Sorgo, de Sete Lagoas sob a coordenação do Dr. 

Ubiraci Gomes de Paula Lana, para o posterior sequenciamento por meio de 

parceria firmada entre essa instituição e a UFMG. O sequenciamento foi realizado 

utilizando o Kit DYEnamicTM (Amersham Biosciences, USA) em combinação com o 

sistema de sequenciamento automatizado ABI Prism 3100 Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems, Forter City, CA). Para isso, foi utilizado 5µL do fragmento de 

DNA purificado, 2µL de Big Dye, 2µL de tampão 5X e 1µL do primer utlizado ITS1 ou 

ITS4 (5ρmol). 

4.7.4. Análise in silico das sequências 

 As sequências de DNA obtidas foram comparadas com as sequências 

depositadas no GenBank, utilizando o programa BLASTn (Basic Local Alignment 

Serch Tool disponível no portal NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/), 

desenvolvido pelo National Center for Biothecnology. Os critérios adotados por 
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Godinho e colaboradores (2013) foram utilizados para interpretação das sequências 

obtidas em comparação às sequências de fungos depositadas no GenBank: para as 

sequências com identidade ≥99%, os isolados foram considerados como 

pertencentes à mesma espécie. Para as sequências com identidade ≥95%, os 

isolados foram considerados como pertencentes à mesma espécie ou gênero, 

porém, foi utilizado o termo cf (confers = comparar com). Para sequências com 

identidade <95% os isolados foram identificados apenas em nível de gênero ou 

como não identificado. 

Análise Estatística 

 Os resultados obtidos neste trabalho foram expressos através de médias e 

desvios padrões para variáveis quantitativas, e como frequências absolutas e 

relativas para as variáveis categóricas. As análises estatísticas foram realizadas em 

parceria com o Laboratório de Análise Estatística (LEA) sob a supervisão do prof. Dr.  

Paulo Medeiros, na UFRN, com auxílio do software Excel e do software estatístico 

𝑅1. Inicialmente, foi feita uma análise descritiva das variáveis separadamente e 

conjuntamente com a variável resposta (resultado da cultura). Por fim, foi feita a 

análise através do Teste Exato de Fisher com o objetivo de identificar possíveis 

associações entre as variáveis explicativas e a variável resposta (resultado da 

cultura). O nível de significância usado na regra de decisão dos testes foi de 5%. 
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5. RESULTADOS 

 No período destinado à coleta, foram obtidas 41 amostras de pacientes 

gestantes sintomáticas. Para isso, como houve variação na sintomatologia, foi 

adotado como critério de inclusão pelo menos a presença de secreção vaginal 

esbranquiçada grumosa, um dos achados que podem indicar suspeita de CVV 

(HOLANDA, 2007). Das 41 pacientes, 20 (48,78%) apresentaram resultado positivo 

para colonização por espécie do gênero Candida, enquanto que 21 (51,22%) 

pacientes tiveram resultado negativo para a pesquisa desta levedura 

5.1. Identificação Fenotípica 

 Após a constatação de crescimento em Agar Sabouraud Dextrose acrescido 

de cloranfenicol, as amostras positivas foram submetidas à análise 

macromorfológica, durante a qual verificou-se, em todas essas, colônias glabras de 

superfície lisa, coloração branca/bege clara, e textura cremosa. Prosseguiu-se então 

com a realização de esfregaços corados pelo método de Gram, através da qual, 

foram observadas estruturas ovais de coloração roxo escuro, compatível com o 

esperado para fungos leveduriformes, como é o caso das espécies do gênero 

Candida. 

5.1.1. Microcultivo em lâmina 

 O microcultivo realizado como descrito por Ridell, revelou a presença de 

pseudo-hifas, clamidoconídios terminais e blastoconídios em cacho para 19 

amostras (Figura 1), condizente com a morfologia de Candida albicans. Uma 

amostra (Figura 2), apresentou apenas blastoconídios distribuídos uniformemente, e 

de tamanho menor, quando comparados às outras amostras, sendo sugestivo da 

espécie C. glabrata. 
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Figura 1 - Microcultivo em lâmina. Presença de pseudo-hifas (a) e clamidoconídios (b). Fonte: Acervo 
pessoal. 

 

Figura 2 - Microcultivo em lâmina. Blastoconídios dispersos, ausência de pseudo-hifas. Fonte: Acervo 
pessoal. 

 

5.1.2. Cultura em meio cromógeno 

A cultura em meio cromógeno revelou, após 72h de incubação a 37°C 

(conforme instruções do fabricante), a identificação presuntiva das 20 amostras 

positivas. Destas, 19 (95%) apresentaram coloração verde claro/médio indicativa de 

C. albicans (Figura 3 a). Apenas uma amostra (amostra 8) apresentou coloração 

(a) 

(b) 
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malva, sugestiva de C. glabrata (Figura 3 b). Estes dados foram confirmados pela 

identificação automatizada realizada pelo equipamento Vitek 2 (BioMérieux), que 

reportou elevado grau de pureza e isolamento das cultura, assim como verificado no 

meio cromógeno. 

 

Figura 3 - Cultura em meio cromógeno, após 72h. Colônias esverdeadas, sugestivas da espécie C. 
albicans (a). Colônias malva, sugestivas de C. glabrata (b).  

 

5.2. Teste de susceptibilidade a antifúngicos 

 O perfil de sensibilidade aos antifúngicos testados no equipamento Vitek 2 

(fluocitosina, fluconazol, voriconazol, anfotericina B, caspofungina e micafungina) foi 

homogêneo, no qual todas as cepas se mostraram sensíveis aos antifúngicos 

testados (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Tabela 1: Resultados dos testes de susceptibilidade a antifúngicos. 

 

 

5.3. Identificação Molecular 

 Após a extração do DNA das cepas isoladas, quantificou-se o mesmo através 

de um espectrofotômetro. As concentrações de DNA encontradas variaram de 119 a 

286,6 ng/µL. A relação 260/280, (DNA/proteínas), e a relação 260/230 

(DNA/impurezas), de todos os produtos de extração, de modo geral, foram próximas 

ou maiores do que 1,8 (utilizado como parâmetro para a avaliação qualitativa do 

processo de extração). 

A realização da corrida de eletroforese em gel de agarose dos amplicons permitiu a 

avaliação da etapa de PCR. O padrão de amplificação correspondeu ao esperado, 

gerando bandas de aproximadamente 650 pb, como visualizado na fotografia abaixo 

(Figura 4), com exceção da amostra 8 (em destaque), que gerou um fragmento de 

aproximadamente 680 pb. 
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Figura 4: Produtos da amplificação das regiões ITS1 e ITS2 em gel de agarose. Coluna 1: padrão, 
coluna 2 a 8 e 10 a 16: amostras de C. albicans, coluna 9: C. glabrata. 

Após purificação e sequenciamento dos amplicons obtidos, foi realizada a análise in 

silico que confirmou a identificação fenotípica, como observado na Tabela 2. 
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Tabela 2: Identificação molecular das leveduras após sequenciamento das regiões ITS1 e ITS2. 

Amostra Query Cover Score E value Idd Acesso Levedura 

1 98% 1145 0.0 99% HQ876043.1 Candida albicans 

2 90% 1143 0.0 99% HQ876043.1 Candida albicans 

3 81% 950 0.0 99% HQ876043.1 Candida albicans 

4 91% 1196 0.0 99% NR125332.1 Candida albicans 

5 68% 966 0.0 99% HQ876043.1 Candida albicans 

6 64% 907 0.0 99% NR125332.1 Candida albicans 

7 97% 1141 0.0 100% HQ876043.1 Candida albicans 

8 100% 1448 0.0 99% AY198398.1 Candida glabrata 

9 85% 1086 0.0 99% NR125332.1 Candida albicans 

10 94% 1235 0.0 100% JN882343.1 Candida albicans 

11 66% 915 0.0 100% NR125332.1 Candida albicans 

12 98% 1156 0.0 100% HQ876043.1 Candida albicans 

13 99% 941 0.0 99% NR125332.1 Candida albicans 

14 92% 915 0.0 100% NR125332.1 Candida albicans 

15 82% 1154 0.0 99% HQ876043.1 Candida albicans 

16 92% 915 0.0 100% NR125332.1 Candida albicans 

17 98% 965 0.0 99% HQ876043.1 Candida albicans 

18 98% 1145 0.0 100% HQ876043.1 Candida albicans 

19 80% 974 0.0 100% HQ876043.1 Candida albicans 

20 79% 1069 0.0 99% NR125332.1 Candida albicans 

 

5.4. Análise estatística 

 Após a coleta dos fatores relacionados às pacientes, e confirmação das 

espécies pelos métodos fenotípicos e genotípicos, procedeu-se a análise estatística 

(Tabela 3), que mostrou que nenhuma das variáveis pesquisadas encontra-se 

associada, estatisticamente, com a frequência de casos de CVV. 
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Tabela 3: Distribuição e porcentagem do número de casos, número de positivos e p-valor do teste 

Exato de Fisher. 

Variável 
Número de 

Casos 
% 

Nº de 
Culturas 
Positivas 

p-valor 

Idade (em 
anos) 

< 32 (Mediana) 19 46,34 11 
0,5359 

      ≥ 32 22 53,66 10 

Total 41 100 21  

Idade 
Gestacional (em 

semanas) 

≤ 26 (1º e 2º trimestre) 18 43,90 7 
0,2146        >26 

23 56,10 14 

Total 41 100 21  

Estado Civil 
Casada 35 85,37 18 

1,0000 
Solteira 6 14,63 3 

Total 41 100 21  

Número de 
Gestações 

< 3 (Mediana) 20 51,22 12 
0,3543 

      ≥ 3 21 48,78 9 

Total 41 100 21  

Prurido 
Negativo 20 51,22 8 

0,2167 
Positivo 21 48,78 13 

Total 41 100 21  

Ardor 
Negativo 25 60,98 11 

0,3408 
Positivo 16 39,02 10 

Total 41 100 21  

Hiperemia 
Negativo 20 51,22 10 

1,0000 
Positivo 21 48,78 11 

Total 41 100 21  

Corrimento 
Negativo 1 2,44 1 

1,0000 
Positivo 40 97,56 20 

Total 41 100 21  

Dificuldade de 
Urinar 

Negativo 35 85,37 20 
0,0931 

Positivo 6 14,63 1 

Total 41 100 21  

Calças 
Apertadas 

Negativo 25 60,98 16 
0,0579 

Positivo 16 39,02 5 

Total 41 100 21  

Roupa Intima de 
Nylon 

 Negativo 22 53,66 12 
0,7512 

Positivo 17 41,46 8 

Total 39 95,12 20  

Diabetes 
    Negativo 15 36,59 8 

1,0000 
   Positivo 24 58,54 12 

Total 39 95,13 20  

Imunossupressão 
       Negativo 38 92,68 20 

0,6060 
       Positivo 3 7,32 1 

Total 41 100 21  

Usa Antibiótico 
Negativo 37 90,24 18 

0,6060 
Positivo 4 9,76 3 

Total 41 100 21  

Uso de 
Imunossupressor 

Negativo 40 97,56 20 
1,0000 

Positivo 1 2,44 1 

Total 41 100 21  

Recidiva 
Negativo 14 34,15 9 

0,3329 
Positivo 26 63,41 12 

Total 40 97,56 21  

Tratamento  
Negativo 38 92,68 19 

1,0000 
Positivo 3 7,32 2 

Total 41 100 21  
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6. DISCUSSÃO 

 A colonização e estabelecimento da infecção por espécies do gênero Candida 

no epitélio vulvovaginal dependem significativamente das características 

bioquímicas desse microambiente, principalmente no que diz respeito à presença de 

moléculas que podem ser reconhecidas pela levedura, ou alterar a resposta 

inflamatória responsável pelos sintomas característicos das vaginites, como é o caso 

de alguns hormônios. 

 Nesse estudo, a população alvo foi constituída por gestantes, por ser um 

grupo que apresenta maior susceptibilidade à casos de CVV, devido, entre outros 

fatores, aos altos níveis de estrogênio e progesterona. Além do papel na 

imunomodulação, os estrógenos interagem diretamente com as células fúngicas, 

como visto por Tarry et al., (2005), que constataram a presença de uma proteína de 

ligação de estrógeno (EBP) no isolado de C. albicans oriundo de uma paciente com 

sintomatologia de CVV. Tal proteína apresentou elevada afinidade ao estrogênio, 

resultando num aumento de 8,6 vezes da colonização vaginal por C. albicans nos 

testes in vivo com estradiol, maior do que com o regime de dietilestilbestrol, um 

estrógeno do tipo não esteróide. O mecanismo para colonização vaginal sensível a 

estrogênio por C. albicans inclui uma interação ligante-EBP funcional dentro da 

levedura. 

 Na pesquisa de Ahmad et al., (2009), foi constatado que apenas 20,47% das 

mulheres com suspeita clínica de CVV obtiveram resultado da cultura positivo, já no 

presente estudo, 48,78% das pacientes sintomáticas foram confirmadas com CVV. 

Tal resultado está de acordo com o que vêm sendo descrito por diversos autores, 

reforçando que os sinais clínicos por si só não são suficientes para o diagnóstico 

(TAYLOR, DARVILLE e HAGGERTY, 2013; OLOWE et al., 2014; GUNTHER, et al., 

2014) 

 Os dados obtidos no presente estudo, quanto às espécies prevalentes 

responsáveis pelos casos de CVV, corroboram com o descrito por outros 

pesquisadores, como demonstrado por Dias et al., (2011), em que a porcentagem da 

espécie C. albicans isolada de gestantes (92.3%) foi semelhante a encontrada no 

presente trabalho, que correspondeu a 95% das 20 culturas positivas (20). A 
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prevalência da espécie C. glabrata (5%), também foi compatível com o esperado, 

pois se constitui a espécie não-albicans mais isolada de pacientes com CVV, 

similarmente aos dados registrados por Rodrigues et al., (2013), Masri et al., (2015), 

ElFeky et al., (2015), Goulart et al., (2016). 

 Nesse estudo, a avaliação dos fatores sociodemográficos versus frequência 

de CVV foram úteis para o rastreamento do perfil epidemiológico das gestantes 

atendidas na Maternidade Januário Cicco. Dentre estes, a faixa etária se constitui 

relevante por sua influência sobre a resposta imune, no tentanto não foi detectada 

relação entre esta e a positividade da cultura (p-valor: 0,5359), similar ao descrito 

por Masri et al., (2015). 

 Alguns autores relatam que a incidência de CVV também poderia aumentar 

juntamente com a idade gestacional, como descrito por Kikani et al., (2010). Porém, 

assim como outros fatores sociodemográficos, opiniões divergentes são encontradas 

na literatura. Como elucidado por Masri et al., (2015), que encontraram maior risco 

de CVV durante o primeiro e segundo trimestres, enquanto que Parveen et al., 

(2008) relatou que não houve nenhuma associação entre CVV e o período 

gestacional, semelhante ao verificado no presente estudo (p-valor: 0,214). 

 Para tentar estabelecer uma relação entre a ocorrência de CVV e o 

comportamento sexual, foi avaliado o estado civil de cada paciente. A variação de 

parceiros sexuais foi apontada por McClelland et al., (2009), como fator contribuinte 

para um aumento da frequência de CVV, o que estaria ligado à capacidade da CVV 

de ser transmitida por via sexual. A maioria das gestantes participantes do presente 

estudo foi constituída por pacientes casadas (85,37%). No entanto, no presente 

estudo, assim como verificado por Rodrigues et al., (2013), o estado civil não 

apresentou nenhuma relação com a frequência de CVV. Tal resultado pode ser 

justificado por fatores socioculturais, e/ou baixa variabilidade de parceiros da 

população estudada. 

 Outro aspecto avaliado nesse estudo foi o tipo de roupa utilizado pelas 

gestantes. A vestimenta teria sua importância ligada à manutenção de um 

microambiente mais favorável ao crescimento fúngico, com relação aos fatores 

umidade e temperatura. As roupas apertadas, assim como roupas intimas de 

material sintético (como o nylon) são mencionadas por alguns autores como fatores 
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associados aos casos de CVV (BARDIN et al., 2013; NA et al., 2014). No entanto, de 

forma consistente com os dados reportados por Foxman (1990), não foi encontrada 

nenhuma relação entre estes fatores e o risco de CVV (p-valor: 0,0579 e 0,7512, 

respectivamente). 

 Dentre os sintomas frequentemente relatados durante a CVV, como ardor, 

corrimento, dificuldade de urinar, hiperemia e prurido, e sua frequência, a queixa 

mais comum entre as gestantes que relataram desconforto na região vulvovaginal foi 

a presença de corrimento (97,56%), sendo também a causa mais comumente 

relacionada à busca de atendimento ginecológico entre mulheres de um modo geral 

(LOWE et al., 2009). Entretanto, apesar de muitos médicos considerarem esse tipo 

de secreção como forte indício de CVV, foi verificado que não houve, dentro da 

população estudada, relação estatisticamente significante entre a presença de 

corrimento e a frequencia da CVV.  

 Em estudo publicado por Bergman et al., (1984), dentre os sintomas citados, 

o prurido vulvovaginal sem corrimento mostrou-se a apresentação clínica mais 

específica, no entanto, compatível com o diagnóstico de CVV em apenas 38% dos 

casos. Tal fato também foi constatado no nosso estudo, já que 21 (48,78%) das 

pacientes com suspeita de CVV apresentaram prurido, e destas, 13 obtiveram 

resultado positivo para a cultura de Candida, representando 61,90% dos casos 

positivos para CVV. Essa porcentagem, embora acima de 50%, pode ser 

considerada baixa, tendo em vista que todas as pacientes com suspeita de CVV 

foram tratadas, após a coleta da amostra vaginal, para essa doença. Tal dado nos 

revela que o uso apenas da avaliação clínica leva a um substancial excesso de 

tratamento para as mulheres que de fato não apresentam essa levedura como 

agente causador dos sintomas, e sim bactérias, na maioria dos casos, similar ao 

elucidado por Rathod et al., (2012). Tem-se, portanto, reforçada a importância do 

diagnóstico microbiológico da CVV, pois a sintomatologia não se constitui 

patognomônica, ou seja, outros patógenos também podem causar as mesmas 

manifestações clínicas, como é o caso de bactérias e de alguns protozoários, como 

Trichomonas vaginalis (OLOWE et al., 2014). 

 Não poderíamos deixar de ressaltar a diabetes como fator intrínseco ligado ao 

aumento na prevalência da CVV. Nesse contexto, destacamos que a Maternidade 



36 
 

Escola Januário Cicco se constitui centro de referência local para o atendimento de 

gestantes diabéticas, e que a população pesquisada no presente trabalho foi 

composta em sua maioria (58,54%) por mulheres que sofriam de diabetes 

gestacional. As alterações no epitélio vaginal, e na resposta imune causadas pela 

condição da diabetes são frequentemente relacionadas ao aumento da 

susceptibilidade ao estabelecimento da CVV, como demonstrado por Carrara et al., 

(2009), através da constatação da influência da diabetes no desenvolvimento e 

manutenção da CVV em modelos experimentais utilizando ratas. 

 Em contraste ao descrito na literatura, não foi verificada, estatiscamente 

nenhuma associação, entre diabetes e a frequência de CVV na população 

pesquisada, o que pode estar relacionado também à susceptibilidade desse grupo a 

outros agentes infecciosos, como bactérias, principais causadoras de vulvovaginites 

(Rahman et al., 1991). Essa teoria é reforçada pela positividade da cultura de 

Candida proveniente de pacientes sintomáticas (57,14%), abaixo do esperado. No 

estudo de McClelland et al., (2009), foi demonstrado que a vaginose bacteriana 

estava associada a uma redução substancial do risco de CVV. Vários mecanismos 

podem contribuir para essa redução, incluindo produção de toxinas bacterianas, 

competição por fontes de energia disponíveis, micronutrientes e sítios de ligação na 

mucosa. No trabalho de Mazziotti et al., (1997), os autores relacionaram a influência 

do diabetes durante a gestação e os casos de vaginites, e concluiram que mulheres 

grávidas diabéticas seriam mais propensas a desenvolver infecções genitais devido 

ao baixo controle metabólico, maior índice de massa corpórea (IMC) e função 

leucocitária potencialmente prejudicada. 

 A resposta imune é um das poucas variáveis que se apresentam em 

concordância entre diversos autores como fator predisponente. Nesse estudo, 

apenas uma (2,44%) paciente relatou o uso de algum tipo de imunossupressor e 

somente três (7,32%) relataram alguma condição que comprometia a ação do 

sistema imune. Não foi verificada nenhuma associação entre esses dados e a 

susceptibilidade à CVV, o que pode ser resultado do tempo reduzido disponível para 

a coleta de dados. 

 Ao avaliarmos os casos de recidivas versus tratamento, é imprescindível 

lembrar que a CVV pode ser classificada como recorrente (CVVR) quando a 
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paciente apresenta pelo menos três episódios de CVV durante um ano 

(WORKOWSKI, 2015). No entanto, deve-se atentar para a causa das recidivas, se a 

paciente não realiza o tratamento adequadamente é esperado que os sintomas 

retornem. Porém, se o tratamento é realizado de forma correta, e mesmo assim os 

sintomas ressurgem após determinado período, nesse caso, a classificação de 

CVVR pode ser aplicada. A CVVR pode ser causada por características inerentes ao 

paciente, como polimorfismos ou mutações associadas à resposta imune inata 

(JAEGER et al., 2013). Além disso, a terapêutica utilizada também representa um 

papel determinante nos casos de recidiva, o que ocorre frequentemente no 

tratamento de CVV causada por espécies com resistência intrínseca a determinados 

antifúngicos, como é o caso da espécie C. krusei intrinsecamente resistente ao 

fluconazol (DIAS et al., 2011). Outros casos de CVVR também foram associados à 

espécie C. glabrata, como descrito por Wang et al., (2016).  

 Com relação aos casos de recidivas de CVV, no presente estudo, 26 

(63,41%) das pacientes relataram já terem apresentado os mesmos sinais clínicos 

anteriormente, o que pode ser, ou não indicativo de CVV recorrente, já que apenas 

três gestantes (7,32%) relataram tratamento recente. Masahito e colaboradores 

(2016), relataram a identificação de uma cepa de C. glabrata azol-resistente que 

apresentava resistência cruzada a outros antifúngicos. A terapia com azois é 

frequentemente mal sucedida para CVV causada por C. glabrata. No entanto, no 

presente trabalho, o espécime de C. glabrata identificado revelou um perfil de 

susceptibilidade diferente do usualmente descrito, sendo sensível à todos os 

antifúngicos testados. Todavia, com relação ao fluconazol, a concentração inibitória 

mínima (CIM) foi de 2 µg/mL, que, apesar de ainda ser classificada como suceptível 

pelo CLSI, foi mais elevada do que as CIM’s encontradas para os outros espécimes 

de C. albicans. Tal achado, foi condizente com o demonstrado por Masri et al., 

(2015), que relataram maiores valores de CIM no teste com o fluconazol para C. 

glabrata, quando comparada a C. albicans, reforçando que a primeira possui uma 

maior tolerância ao uso do fluconazol, o que influencia diretamente no sucesso do 

tratamento da CVV. 

O uso de antibacterianos é considerado por alguns autores como fator de 

risco a curto prazo para a candidíase vulvovaginal sintomática, seja como primeiro 

episódio ou como recidiva. O aumento da duração do uso de antibióticos estaria 
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diretamente relacionado com o aumento da prevalência de infecção vaginal por 

Candida (SPINILLO et al., 1999). 

O estudo de Jindal et al., (2007), demonstrou que a infecção por Candida foi 

diagnosticada com frequência entre as mulheres que usavam antibióticos (p-

valor<0,001). Nessas pacientes, esses antimicrobianos também intensificaram os 

sintomas ao inativar a microbiota anfibiôntica vaginal. No entanto, na presente 

pesquisa não foi não encontrada nenhuma associação entre o uso de antibióticos e 

a frequencia de CVV (p-valor: 0,60), em concordância com os achados de Zhou et 

al., (2009). É possível que esse resultado seja decorrente tanto do número reduzido 

de pacientes que relataram o uso desses medicamentos, apenas 7%, quanto da 

influencia conjunta, e não individual, desse fator na ocorrência da CVV. 

Atualmente, o diagnóstico da CVV ainda é predominantemente clínico. Muitos  

médicos utilizam um ou mais sintomas mencionados (prurido, corrimento grumoso, 

etc) como critérios suficientes para o diagnóstico e tratamento da CVV (ROSA et al., 

2004). Nesse trabalho, o diagnóstico laboratorial fenotípico foi realizado com o 

auxilio das técnicas de microcultivo, semeio em Chromagar e identificação 

automatizada pelo equipamento Vitek 2, permitiram a identificação das espécies de 

Candida dentro de um intervalo de tempo que variou de 12 horas (Vitek) a 72h 

(microcultivo e chromagar). A vantagem do uso do meio cromógeno está ligada ao 

fato de este ser um meio seletivo e diferencial, que permite a identificação presuntiva 

das espécies C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis e C. krusei. Além disso, esse 

meio, por ser diferencial, pode ser utilizado sem a necessidade de um isolamento 

primário, sendo útil na detecção de infecções mistas, já o microcultivo e a utilização 

do método automatizado exigem um isolamento primário da levedura, o que acarreta 

em mais tempo até a obtenção do resultado. Todos os métodos de diagnóstico 

apresentam limitações, sejam elas relacionadas ao tempo hábil, custeio, ou 

complexidade de execução. Portanto recomenda-se a avaliação da realidade de 

cada centro de diagnóstico para a escolha da técnica mais adequada. 

 A fim de se confirmar os resultados obtidos após a identificação fenotípica, foi 

realizada a PCR utilizando primers de regiões com sequências bem conservadas 

dentro do genoma fúngico (ITS1 e ITS4), chamada também de panfungal PCR 

(LANDLINGER et al., 2010). Para alguns organismos, apenas a reação da 
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polimerase seguida de eletroforese já permite a identificação à nível de espécie. A 

região amplificada, que compreende os espaçadores internos 1 e 2 (ITS1 e ITS2) e 

a região codificadora 5.8S do RNA ribossômico, apresenta grande variabilidade em 

sua sequencia, possibilitando sua utilização para diferenciar espécies. Entretanto, 

tais diferenças, na maioria dos casos, não alteram de forma perceptível (através da 

eletroforese) o tamanho dos amplicons gerados, ou seja, faz-se necessário a 

associação de outra técnica para um poder discriminatório relevante, como realizado 

em vários estudos científicos (IWEN et al., 2004; KORABECNA, 2007; INACIO, 

FLORES E SPENCER-MARTINS, 2008; SPAMPINATO e LEONARDI, 2013; 

ELFEKY et al., 2015 

Assim, mesmo após a observação de uma diferença clara entre o tamanho 

dos amplicons gerados pelas cepas identificadas fenotipicamente como C. albicans 

e a cepa de C. glabrata, consideramos importante a realização do sequenciamento, 

a fim de não deixar dúvidas acerca da identidade destas cepas (etapa ainda em 

adamento). Embora o sequenciamento não seja uma técnica passível de ser 

aplicada na rotina laboratorial devido ao seu custo elevado e necessidade de 

profissionais capacitados, o uso desta, e de outras técnicas moleculares, no âmbito 

da pesquisa, são de grande importância, tendo em vista as mudanças que vêm 

ocorrendo no que diz respeito às relações filogenéticas e, consequentemente, 

classificação dos fungos (KATO et al., 2001; DIEZMANN et al., 2004; PARRA-

ORTEGA et al., 2009; TURNER e BUTLER, 2014). 

Nenhum dos fatores descritos na literatura e pesquisados no presente estudo 

se mostrou estatisticamente relevante para o aumento na ocorrência da CVV.  Tal 

fato pode estar relacionado às características socioeconômicas, hábitos de higiene, 

ou algum outro fator ainda a ser elucidado intrínseco à população de gestantes 

atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco. 
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7. CONCLUSÃO 

A prevalência das espécies do gênero Candida implicadas nos casos de CVV 

de gestantes atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco, foi semelhante ao 

que vêm sendo reportado por estudos brasileiros e mundiais. O que confirmou nossa 

hipótese de que a espécie dominante ainda é a C. albicans. Os fatores associados 

às pacientes foram avaliados individualmente quanto a sua contribuição para o 

aumento do risco de candidíase, e os resultados estatísticos mostraram que nenhum 

deles, isoladamente, possui relevância significativa. O que não necessariemente 

descarta a contribuição destes fatores de forma conjunta, já que a CVV é resultado 

de uma condição multifatorial, dependente tanto da resposta imune do hospedeiro, 

quanto de fatores externos. 

Com relação ao diagnóstico da CVV, o presente estudo demonstrou a 

importância da aplicação de técnicas diagnósticas laboratoriais para a identificação 

correta do agente etiológico da CVV, mostrando que o  procedimento médico atual, 

que se baseia apenas na sintomatologia clínica inespecífica, leva a uma 

superestimação de casos de CVV, além de tratamento equivocado. Portanto, deve-

se valorizar a aplicação de técnicas microbiológicas, a fim de evitar tratamentos 

errôneos e prejuízos às pacientes. 
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ANEXO A - Entrevista 

 

 

ENTREVISTA E AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

Paciente: 

Registro: Idade: 

Profissão: Estado Civil: 

Idade gestacional: 
Número de gestações: 

 

 
Aluno(a) responsável pela coleta: ____________________________________________________________ 

                                                                                                         Assinatura 

Médico(a) responsável pela coleta: ___________________________________________________________  

                                                                                                        Assinatura 

 
 
 
 
 
 

QUADRO CLÍNICO - SINAIS E SINTOMAS: 

Prurido: (  )sim (  )não Ardor: (  )sim (  )não 

Hiperemia: (  )sim (  )não Corrimento: (  )sim 

 

(  )não 

Dificuldade de urinar: (  )sim (  )não 

FATORES PREDISPONENTES / ASSOCIADOS: 

Uso de calças apertadas:  Roupas íntimas de 

nylon: 

 

Diabetes: (  )sim (  )não Imunossupressão: (  )sim (  )não Qual: 

Uso de antibióticos: (  )sim (  )não Qual: 

 

Uso de 

imunossupressores: 

(  )sim (  )não Qual: 

 

Caso recidivante: (  )sim (  )não 

Tratamento: (  )sim (  )não Qual: (  )oral (  )tópico 

Exame a fresco: (  )positivo 

p/ 

leveduras 

(  )negativo (  ) Não foi realizado 

Obs:  
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Abstract 

Vulvovaginal Candidiasis (VVC) is an inflammatory disease of the vulva and vagina caused 

by yeasts from genus Candida. Approximately 75% of all pregnant women experience at least 

one VVC episode during their lives and 50% of them experience recurrent episodes. The 

diversity of epidemiological features related to VVC and the lack of local data support the 

importance of  studies that aim to identify these yeasts through classical (such as 

microculture) and modern (using Chromagar and automated identification) methodologies. 

The Candida species responsible for VVC in pregnant patients who attended Maternidade 

Escola Januário Cicco, Rio Grande do Norte-Brasil were confirmed through sequencing Their 

susceptibility to selected antifungal agents (fluocytosine, fluconazole, voriconazole, 

amphotericin B, caspofungin and micafungin) was determined, and the association between 

patient related factors aided the construction of an epidemiological profile. From 41 samples 

19 yeasts were identified phenotypically as Candida albicans, and one as Candida glabrata 

which is reported as the non-albicans species most frequently isolated from vulvovaginitis. 

Antifungal susceptibility testing performed by automated method (Vitek 2) showed that all 

strains were sensitive to the drugs tested, including the C. glabrata specimen despite its 

known resistance or dose-dependent susceptibility to azole derivatives. Regarding patient 

related factors, no statistically significant association between these and the establishment of 

VVC was found. It can be concluded that the laboratorial diagnosis of VVC is necessary prior 

to the administration of treatment, since only 48.78% of the patients had VVC but all of them 

were prescribed antifungal therapy. 

Key words: Candida spp, candidiasis on pregnant women, vaginitis, vulvovaginal candidiasis, 

antifungal susceptibility. 
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1.Introduction 

Candidiasis are infections caused by yeasts belonging to the genus Candida and can affect 

different body tissues (1). Vulvovaginal candidiasis (VVC) is characterized by the infection 

and inflammation of the vulva and vagina and is estimated to be the second most common 

cause of vaginitis after bacterial vaginosis (2).  

Approximately 80 to 90% of VVC cases have C. albicans as causative agent. However, the 

number of cases associated with non-albicans species is increasing (3) with C. glabrata being 

the most frequently reported species (4). 

The recent increase in the frequency of Candida spp. infections may be related to hygiene 

habits and/or patient inherent characteristics, such as low immune function, pregnancy, and 

use of antibiotics. Those factors allow the shift from commensalism to parasitism (5). 

Pregnancy facilitates primary infection and relapses with pregnant women having a two-fold 

increase in the frequency of VVC in comparison to non-pregnant women (6), what may be 

related to higher estrogen levels, deposits of glycogen and other substrates that guarantee the 

multiplication and permanence of these yeasts in the vagina during pregnancy (3). 

Nearly 75% of all pregnant women experience at least one episode of VVC during their lives 

and 50% of them suffer from recurrent episodes (7). The incidence of VVC was reported to 

increase 100% during the third trimester of gestation with multiparous patients being more 

susceptible than primiparous (8). In addition, high levels  of progesterone can suppress 

cellular immunity and enhance the expression of the gene responsible for the cellular 

synthesis of an epithelial receptor destined to fungal adhesion (9). Furthermore, progesterone 

can also decrease the antibody production (10). Thus, considering the propitious 

microenvironment formed during pregnancy, with elements that facilitate fungal colonization 

and multiplication, the treatment of VVC on pregnant patients is challenging. 
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The correct identification of the etiological agent is the basis for epidemiologic 

characterization and for the proper treatment of the infection. Therefore, more specific 

methods such as molecular techniques and antifungal susceptibility tests for Candida spp. are 

required for selecting a therapeutic conduct and to lower the risks to the patient (11). Studies 

reporting the increase of Candida spp resistance against antifungal agents are causing great 

concern (12–15). Thus, many professionals recommend in vitro susceptibility tests in cases of 

difficult treatment or infections caused by less frequent species to which there is less 

information (16). Another important risk factor is the hyperglycemia related or not to 

gestational diabetes which increases the vaginal glycogen and contribute to the establishment 

of VVC by providing nutritive substrate and enhancing the process of fungus adhesion to the 

vaginal tissue (9). The glucose concentration also plays a role in the C. parapsilosis formation 

of pseudo-hiphae and modulate the expression of the gene responsible for biofilm production 

(17). 

Chronic conditions such as thyroid diseases, obesity, prolonged corticosteroid therapy, use of 

immunosuppressive drugs and HIV infection (Human Immunodeficiency Virus), seems to 

increase the risk of VVC since the immune system is compromised (18). 

VVC also represents an economic problem to public health due to misdiagnosis and 

inefficient treatment. In Brazil VVC is not a reportable disease, which causes lack of 

epidemiological data. Therefore, this study aimed the phenotypic and genotypic identification 

of yeasts collected from patients showing VVC symptoms in order to estimate the prevalence 

of Candida spp among pregnant women and their in vitro susceptibility to antifungal agents. 

The association between its prevalence and other relevant clinical aspects were also 

investigated. 
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2. Results 

Phenotypic and genotypic Identification  

Out of 41 samples collected from patients with VVC symptoms, 20 (48,78%) Candida yeasts 

were isolated and 21 (51,22%) samples didn’t show any growth on Agar Sabouraud Dextrose 

with chloramphenicol. Gram stain was performed after primary isolation which confirmed the 

presence of yeasts. Cornmeal agar morphologic analysis of 19 (95%) isolates showed the 

presence of pseudohyphas, terminal chlamydoconides and blastoconidia (Fig 1), which are 

indications of the Candida albicans species. One sample (Fig 2) showed smaller 

blastoconidia, which suggests the presence of C. glabrata. The analysis of the chromogenic 

medium culture showed the same result as cornmeal agar with 19 light green colonies and one 

mauve colored colony being shown. No mixed infections were detected which was confirmed 

by automated identification (Vitek 2; BioMérieux). The data obtained from molecular 

analysis is shown on Table 1. Following molecular identification, statistical analysis was 

performed to relate the data obtained from patient interviews to the frequency of VVC as 

represented by Table 2. 

Susceptibility testing 

All isolates were susceptible to the antifungal agents tested (flucytosine, fluconazole, 

voriconazole, amphotericin B, caspofungin and micafungin) with little variations (Table 3). 
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Table 1: factors and its association with positive culture after Fisher’s test. 

 

 

Table 2: Yeasts Molecular identification after ITS1 and ITS2 sequencing. 

Sample Query Cover Score E value Idd Accesion Yeast 

1 98% 1145 0.0 99% HQ876043.1 Candida albicans 

2 90% 1143 0.0 99% HQ876043.1 Candida albicans 

3 81% 950 0.0 99% HQ876043.1 Candida albicans 

4 91% 1196 0.0 99% NR125332.1 Candida albicans 

5 68% 966 0.0 99% HQ876043.1 Candida albicans 

6 64% 907 0.0 99% NR125332.1 Candida albicans 

7 97% 1141 0.0 100% HQ876043.1 Candida albicans 

8 100% 1448 0.0 99% AY198398.1 Candida glabrata 

9 85% 1086 0.0 99% NR125332.1 Candida albicans 

10 94% 1235 0.0 100% JN882343.1 Candida albicans 

11 66% 915 0.0 100% NR125332.1 Candida albicans 

12 98% 1156 0.0 100% HQ876043.1 Candida albicans 

13 99% 941 0.0 99% NR125332.1 Candida albicans 

14 92% 915 0.0 100% NR125332.1 Candida albicans 

15 82% 1154 0.0 99% HQ876043.1 Candida albicans 

16 92% 915 0.0 100% NR125332.1 Candida albicans 

17 98% 965 0.0 99% HQ876043.1 Candida albicans 

18 98% 1145 0.0 100% HQ876043.1 Candida albicans 

19 80% 974 0.0 100% HQ876043.1 Candida albicans 

20 79% 1069 0.0 99% NR125332.1 Candida albicans 
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Table 3: Antifungal Susceptibility tests using Vitek 2 (Biomerieux) 

Minimum inhibitory concentration (MIC) 

Sample Yeasts Flucytosin Fluconazole Voriconazol Anfotericin B Caspofungin Micafungin 

1 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

2 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 1 ≤0.25 ≤0.06 

3 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

4 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 1 ≤0.25 ≤0.06 

5 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

6 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

7 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

8 C. glabrata ≤1 2 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

9 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

10 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

11 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 1 ≤0.25 ≤0.06 

12 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

13 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

14 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

15 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

16 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

17 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 1 ≤0.25 ≤0.06 

18 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 1 ≤0.25 ≤0.06 

19 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

20 C. albicans ≤1 ≤1 ≤0.12 0.5 ≤0.25 ≤0.06 

 

Figure 1: Cornmeal agar morfology analysis pseudo-hiphae (a) and chlamydoconidia (b). 

 

(a) 

(b) 
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Figure 2: Cornmeal agar morphology analysis showing only blastoconidia. 

 

3. Discussion 

Vulvovaginal Colonization and infection by Candida spp are intimately related to 

microenvironment components such as the hormone changes that occur during pregnancy, 

which can alter local immune response against these funguses (7). Estrogen can interact 

directly with fungal cells due to the presence of a Estrogen Binding Protein (EBP) as detected 

in C. albicans isolates from a patient with VVC (19) which aid the process of vaginal 

colonization.  

In regard to the species prevalence among women with VVC, it was found that 48,78% of all 

symptomatic women with suspect of VVC really had this infection, which is almost two times 

higher than that reported by a different study(20). This result is in agreement with what has 

been described by other authors which reinforces that clinical signs alone are not enough for 

the diagnosis (21–23). C. albicans was the most prevalent species (95%) similarly to what 

was found on another Brazilian study (24). The prevalence of C. glabrata (5%) was also 

compatible to what is described in the literature since it is the most frequently isolated non-

albicans species (6, 15, 25, 26).  
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Burning, difficult urination, hyperemia, itching and vaginal discharge are the most frequently 

reported symptoms during VVC, with the latter being the most common complaint among 

pregnant women who reported discomfort in the vulvovaginal region (97.56%). Vaginal 

discharge is also the most common cause of women seeking gynecological assistance in 

general (27). However, despite health professionals considering this kind of discharge a 

strong indication of VVC there was no statistically significant relationship between discharge 

and frequency of VVC on the studied population. 

Vaginal itching without discharge was the most specific symptom of VVC, being reported by 

38% of subjects on a different research (27). This result is similar to what was observed in 

this study where 21 (48.78%) of the patients reported vaginal itching and 13 of them showed 

positive results to Candida spp identification, representing 51.22% of VVC cases. The fact 

that all women received treatment against VVC based on clinical diagnosis only is 

concerning. Hence, it’s clear that clinical diagnosis without laboratorial tests leads to an 

unnecessary treatment  as demonstrated by Rathod and col in their work on epidemiological 

features of VVC (28). Thus, it is essential to perform laboratorial diagnosis since VVC 

clinical symptoms are common to other infections such as trichomoniasis (22). 

Several of the patients analyzed had diabetes (58.54%). This condition alters immune 

response and vaginal epithelium facilitating the development and maintenance of VVC in 

experimental models with mouse (29), but no statically relevant association between this 

condition and VVC could be established. This finding may be consequent of this group 

susceptibility to other infections such as bacterial vaginitis (30) which could reduce the risk of 

VVC due to bacterial toxins production, competition for available energy sources, 

micronutrients and mucosal binding sites (31). Other factors associated to diabetes are low 

metabolic control, higher body mass index and reduced leukocyte function (32). 
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Regarding the association between VVC and the use of antibiotics, the latter is considered by 

some authors a short-term risk factor for VVC occurrence and recurrence. Continuous use of 

antibiotics could increase Candida infections (33) since it leads to a microbiota unbalance, 

suppressing what could be the mainly defense mechanism against these yeasts. Therefore, 

antibiotics could allow Candida infection and ascendance (9). Jindal and col (34), found 

Candida spp infections to be more common between women that used antibiotics (p-

value<0,001). They also found that women who made use of antibiotics showed more intense 

symptoms than those who didn’t. However, we couldn’t find any association between VVC 

prevalence and the use of antibiotics (p-value: 0,34), which is in agreement with a study 

conducted by Zhou on the microbiota of women with recurrent vulvovaginal candidiasis (35). 

This may be due to the reduced number of patients that reported antibiotic intake (7%). It may 

also be related to a possible combined influence of this aspect in VVC prevalence.  

Currently, the diagnosis of VVC is still predominantly clinical. Many health professionals 

take one or more of the previously mentioned symptoms (itching, cottage-cheese like vaginal 

discharge, burning) as enough evidence for diagnosing and prescribing treatment for VVC 

(37). In this study, the phenotypic laboratorial diagnosis was performed using slide culture, 

Chromagar medium and automated identification by Vitek 2, allowing the identification of 

Candida spp with incubation time ranging from 12 hours (Vitek 2) to 72 hours (slide culture 

and Chromagar). The chromogenic medium has the advantage of being selective and 

differential, permitting the identification of C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis and C. 

krusei. Hence, this technique can be used without primary isolation and is useful for detecting 

mixed infections. Slide culture and the automated system require previous isolation, thus 

taking more time to deliver results. All diagnostic methods have limitations regarding time, 

costs or complexity. Therefore, the situation of each diagnostic center must be considered in 

order to select adequate techniques. In order to confirm the results obtained from phenotypic 
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identification, ITS1 and ITS2 sequencing were performed after PCR with panfungal primers 

ITS1 and ITS4 (36). These internal transcribed spacers have high variability which allows us 

to differentiate species when combined with other molecular tools such as sequencing (15, 37, 

38). The sequencing confirmed the phenotypic identification of all 20 isolates. This result 

shows that some phenotypic tools are still useful to the correct diagnosis of VVC, with the 

advantage of being of low cost and simpler execution. 

The prevalence of Candida species implicated on VVC cases on pregnant women attended at 

Maternity School Januário Cicco was similar to that reported by Brazilian and international 

studies (4-6, 20, 23,24,35), with C. albicans being the dominant species. Risk factors were 

evaluated individually as to their contribution to the increase in prevalence of candidiasis, 

with results showing that none of them is statistically significant. The interaction between 

factors, however, is not necessarily discarded since VVC results from a multifactorial 

condition depending on the immune response of the host, yeast species and external factors. 

Concerning the VVC diagnosis the present study confirmed the importance of the laboratorial 

tools in order to correctly identify the etiological agent and indicate the best choice of 

antifungal agent. Furthermore clinical diagnosis alone can lead to overestimation and 

ineffective treatment of the VVC cases, which causes significant economic impact on the 

public health system.  

4. Materials and Methods 

This study was approved by the university ethical committee (number 58886716.7.0000.5537). 

Samples were collected by the attending gynecologist with sterile cotton-tipped swabs after 

speculum examination at Maternity School Januário Cicco, from January 2016 to April 2016. 

Before the procedure, the patients were informed about the study and signed a consent form. 

Afterwards, they were interviewed about symptoms and risk factors that might be associated 

with VVC such as itching, burning, urinary difficulty, vaginal discharge, diabetes and use of 
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antibiotics. The swabs were placed into tubes containing 1ml of sterile saline 9% and 

transported to the Laboratory of antimicrobial and cytotoxicity tests at Federal University of 

Rio Grande do Norte.  

Each sample was inoculated onto Ágar Sabouraud Dextrose medium (Himedia) with 

chloramphenicol (100 µg/mL) and incubated at 37°C for 48 - 72h. Samples without growth 

were considered negatives for Candida species. Positive samples were morphologically 

analyzed. Subsequently, the positive cultures were plated on CHROMagar Candida (BD™) 

for 72 h (39). Cornmeal agar morphologic analysis was performed at Laboratório de 

Micologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) of Universidade Federal de Minas 

Gerais, according to Ridell’s protocol. In this work, commercial identification kit ID 32C 

(BioMérieux) was used for strain identification through carbohydrates assimilation tests and 

for antifungal susceptibility testing.  The colonies isolated in Sabouraud agar were reisolated, 

and after incubation for 24-48h at 37°C used to prepare sterile saline suspensions with 

turbidity adjusted to 0.5 on McFarland scale. Two or three colonies were used for each 

suspension. For each sample two 3 mL suspensions were prepared, one for species 

identification and another for antifungal susceptibility testing. The equipment used six 

different antifungals; flucytosine; fluconazole; voriconazole; amphotericin B, caspofungin and 

micafungin. Results were obtained from AES™ Expert platform after approximately 12 

hours.  

DNA Extraction 

Genomic DNA was extracted according to a method modified from Lõoke, Kristjuhan & 

Kristjuhan (2011) (40). The isolated colonies were inoculated in 1.5 mL of liquid medium 

YPD broth (Yeast Extract-Peptone-Dextrose, SIGMA) and incubated for 24-48 hours at 37°C. 

After growth, 700 µL of the broth was pippeted to microtubes containing glass beads and then 

centrifuged (15 min 14,000RPM). The supernatant was removed leaving only those cells 
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which adhered to the glass beads. Next, 200 µl of elution buffer (10 mM Tris-Cl; pH 8), 200 

µl of lysis buffer (10 mM Tris; pH 8.0; 1mM EDTA; 100 mM NaCl; 1% SDS) and 200 µl of 

Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1) were added for chemical lysis. For mechanical 

lysis, vortex agitation was carried for 4 min, followed by centrifugation at 14,000 rpm for 5 

minutes. After centrifugation the aqueous superficial layer was transferred to a microtube 

containing 1 mL of ethanol (100%) and homogenized by inversion ten times. The suspensions 

were refrigerated (-20°C, 30 minutes) for precipitation, and centrifuged again at 14,000 rpm 

for 10 minutes. Subsequently, the supernatant was removed and 700 µL of ethanol (70%) 

added for another 5 minutes of centrifugation. The supernatant was discarded while the 

sediment was resuspended in 100 µL of elution buffer (10mM Tris-Cl; pH 8) and incubated in 

a 60°C water bath for 30 minutes. Ultimately, the extracted DNA was quantified and analysed 

for its purity on NanoDrop ND 1000 (NanoDrop Thecnologies)™ spectrophotometer.  

DNA amplification 

The PCR was performed as described previously (41) using the Mastercycler pro (Eppendorf), 

with 25 uL as final volume for each sample containing 50 to 100 ng of DNA, 5 μL of buffer 

Tris-Cl, 3 μL of MgCl2 (25mM), 1µL of deoxyribonucleotides (10mM), 2μL (5 pmol) of each 

primer ITS1 – (5´TCC GTA GGT GAA CCT TGC GG 3´) and ITS4 (5’- TCC TCC GCT 

TAT TGA TAT GC-3’), 2μL of BSA (Bovine Serum Albumin), 0,2 μL of Taq DNA 

polymerase (GoTaq Flexi DNA Polymerase, Promega) and 1 μL of suspension containing the 

sample’s DNA.   

The program was set as following: 5min at 94ºC, 35 cycles at 94ºC during 1min each, 

annealing at 54ºC for 1min, 2min extension at 72°C and final 5min extension at 72ºC the 

reaction was stopped at 4°C. PCR products were analyzed using polyacrylamide gel (1,4%) 

electrophoresis TAE 1x (Tris-Acetato-EDTA) during 90 min at 70V After electrophoresis, 

gels were stained with ethidium bromide (0.5 μg/mL). The amplicons obtained after PCR 
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(22µL), were purified according described by Rosa and col (41), using 20μl of EDTA 

(Ethylenediamine tetraacetic acid, 125mM) and 60μl of ethanol, homogenized by inversion 

and left in the biological cabin for 15min. The microtube was centrifuged for 26min at 3293g 

and the supernatant was discarded. Then, 60μl of cold ethanol 70% was added and the process 

of homogenization and centrifugation was repeated, the latter for 10min. The supernatant was 

discarded again and the microtube dried at room temperature for 30min. After, 10μl of miliQ 

water was added and the microtube incubated on water bath at 37°C for 30min. Then, the 

products were dosed by using Nanodrop (NanoDropThecnologies) to verify if DNA 

concentration was between 25-50ng/µL. 

ITS 1 and ITS 2 Sequencing 

The purified amplicons were sent to sequencing at Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas, 

Minas Gerais). The sequencing was performed using the DYEnamicTM Kit (Amersham 

Biosciences, USA) on an ABI Prism 3100 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Forter 

City, CA). 5µL of purified DNA, 2µL of Big Dye, 2µL of Buffer 5X and 1µL of primers 

ITS1 or ITS4 (5ρmol) were used in this reaction.  

Sequence Analysis 

The DNA sequences were analyzed using the data in the GenBank, and the BLASTn (Basic 

Local Alignment Serch Tool available on NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/), 

developed by the National Center for Biothecnology. The adopted criteria to interpretation 

were the same as described by Godinho and col (42) sequences with identity ≥99%, the 

isolates were considered as belonging to the same species. Those with identity ≥95%, were 

considered as belonging to the same genus or species, but was used the term cf (confers = 

compare with). Sequences with identity <95% had identification just at genus level or 

inconclusive. 
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