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As infecções por fungos do gênero Candida representam a mais importante causa 
dentre as infecções fungicas da corrente sanguínea, sendo as espécies do 
complexo C. parapsilosis (C. orthopsilosis, C. metapsilosis e C. parapsilosis) as 
mais frequentes, acometendo principalmente pacientes imunocomprometidos e/ou 
neonatos admitidos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O correto 
diagnóstico, associado a variáveis clínicas de infecções por Candida do complexo 
parapsilosis visam estratégias de correto direcionamento no tratamento e melhor 
prognóstico. O objetivo do trabalho foi avaliar a ocorrência das espécies de 
Candida do complexo parapsilosis no estado do Rio Grande do Norte (RN), 
realizando a correta identificação genotípica das cepas isoladas. Leveduras 
previamente identificadas (via meio cromogênico ou provas bioquímicas) como 
Candida parapsilosis foram cedidas pelo LACEN (Laboratório Central do RN) e 
pelo Centro de Patologia Clínica da Cidade de Natal/RN, no período de agosto de 
2015 a junho de 2016. A identificação das espécies crípticas foi realizada por 
PCR com primers que se anelam nas regiões flanqueadoras do intein VMA, 
elemento invasivo presente no gene ATPase vacuolar de C. metapsilosis e C. 
orthopsilosis (sendo inteins de tamanhos diferentes), e ausente em C. parapsilosis 
stricto sensu. Obtivemos um total de 21 cepas de pacientes com infecção 
hospitalar, identificadas como Candida do complexo parapsilosis, destas 12 (57%) 
foram identificadas como C. parapsilosis stricto sensu, 5 (24%) C. metapsilosis e 
4 (19%) C. orthopsilosis. Nossos dados demonstram uma prevalência de C. 
parapsilosis stricto sensu nas amostras avaliadas, sendo este o primeiro estudo 
sobre a ocorrência de Candida parapsilosis no RN utilizando o intein VMA para 
identificação das espécies. Estes dados são similares a outros estudos realizados 
no Brasil, que relatam as Candida do complexo parapsilosis como as mais 
frequentes entre as Candida não-albicans em infecções hospitalares. 
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