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Em pacientes com doenças metabólicas, imunodebilitados e gravemente 

enfermos, como os internados em UTI, infecções por espécies de Candida são de 

difícil tratamento, constituindo um problema de saúde pública. Este estudo teve 

como objetivo descrever aspectos clínicos de casos de Candidúria diagnosticados 

em um hospital de ensino no Mato Grosso do Sul, bem como conhecer as 

espécies de Candida e sua susceptibilidade antifúngica. A identificação das 

leveduras foi realizada por técnicas convencionais e sistema automatizado. A 

susceptibilidade antifúngica foi determinada pela técnica de microdiluição em 

caldo conforme o Clinical and Laboratory Standarts Institute (M27-A3). Os dados 

clínicos foram obtidos de prontuários. Entre setembro 2013 a setembro de 2014 

foram identificados 50 casos de candidúria causados por: C. albicans (40%), C. 

tropicalis (34%), C. glabrata (16%), Candida do complexo C. parapsilosis (6%) e 

C. Krusei (4%). A idade dos pacientes variou de 6 a 94 anos, com mediana de 64 

anos. As principais doenças de base foram: doença pulmonar (50%), diabetes 

mellitus (30%), doença renal (22%). Entre as condições de risco mais descritas 

estavam: tratamento prévio com antibióticos (76%), principalmente cefalosporinas 

de 3ª geração (32%) e carbapenêmicos (42%), internação em UTI (48%) e uso de 

sonda vesical de demora (18%). Do total, 75% foram tratados com antifúngicos, 

principalmente fluconazol (67,5%). A variação das concentrações inibitórias 

mínimas (CIM) para os antifúngicos fluconazol (0,05-64µg/mL), anfotericina B 

(0,02-1µg/mL), itraconazol (0,015-0,5µg/mL), voriconazol (0,015-0,25µg/mL) 

mostra que as leveduras foram sensíveis as drogas testadas. Entretanto, houve 

um alto número de valores de MIC sensível dose dependente. Esse fato realça a 

preocupação com o uso indevido de antifúngicos. O uso prolongado de alguns 

antibióticos e cateter vesical de demora assim como internação em UTI, 

constituem importantes condições de risco para Candidúria.  
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