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O espectro de espécies de Candida associadas com infecções invasivas evoluiu 
nos últimos anos. Novos métodos diagnósticos, aumento do número de pacientes 
imunocomprometidos, uso de dispositivos invasivos e tratamento antifúngico 
profilático, têm contribuído para que leveduras emergentes, com importantes 
fatores de virulência, surjam como agentes de candidiase, representando uma 
causa frequente de morte. Descrito como um importante fator de virulência, o 
biofilme representa uma das causas de infecções graves, uma vez que tem sido 
verificado sua habilidade de resistir às defesas do sistema imune do hospedeiro e 
aumento da resistência antifúngica. Assim, o objetivo desse estudo foi apresentar 
um caso de candidíase por levedura emergente em portador de neoplasia maligna 
e potencial de virulência do agente etiológico. O diagnóstico laboratorial 
micológico foi realizado por microscopia direta e sequenciamento do agente 
etiológico. A virulência foi realizada através da avaliação da formação 
de biofilme a partir da suspensão da levedura em solução salina com 
concentração de 106 UFC/mL inoculada em microplaca com Sabouraud, mantida 
a 35ºC por 24h. O conteúdo foi aspirado, os poços lavados e adicionado safranina 
para avaliação da intensidade da formação de biofilme. Os estágios e estrutura do 
biofilme foram verificados em discos de cateter por meio de microscopia 
eletrônica de varredura. A levedura foi identificada como C. haemulonii, e foi 
classificada como forte produtora de biofilme. Ao analisar os estágios de formação 
do biofilme, o isolado mostrou aderência após seis horas de incubação e 
maturação com 72 horas, revelando intensa adesão intercelular e matrix 
extracelular, sendo considerado, um isolado com alto potencial de virulência. 
Apesar das pesquisas acerca de biofilmes fúngicos, ainda são insuficientes os 
estudos que busquem o conhecimento do potencial patogênico dos agentes 
etiológicos emergentes frequentemente relacionados com a morte dos 
acometidos. 
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