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INTRODUÇÃO:
As micoses sistêmicas representam um grande
desafio mundial e ainda são um tema negligenciado
pelas autoridades de saúde pública. Estima-se que
mais de foram 300 milhões de pessoas em todo o
mundo sofrem de infecções fúngicas a cada ano com
cerca de 1,0 a 2,0 milhões de mortes (BONGOMIN et
al., 2017; VAN RHIJN; BROMLEY, 2021). Sabe-se que
o atraso do diagnóstico das micoses sistêmicas
impossibilita o início da terapia antifúngica imediata
podendo ocasionar mortes ou o agravamento destas
(BONGOMIN et al., 2017). O diagnóstico micológico,
usualmente, baseia-se na identificação dos fungos por
meio da observação de suas características
morfológicas, isolados do material clínico cultivado
(ANVISA, 2013; OLIVEIRA, 2013). No entanto, em se
tratando de amostras sanguíneas, sistemas de
hemocultura
automatizados
são
utilizados
(COLOMBO et al., 2013).
OBJETIVO:
Este estudo teve como objetivo avaliar o perfil
epidemiológico dos fungos isolados de amostras
sanguíneas cultivados no sistema de hemocultura
automatizado e nos meios usuais da micologia
clássica.
METODOLOGIA:
Amostras sanguíneas de 596 pacientes internados no
Hospital Eduardo de Menezes, Minas Gerais, no
período de março de 2017 a dezembro de 2019, foram
inoculadas pareadas nos meios ágar Sabouraud e
ágar Mycosel e no frasco aeróbio do sistema
BacT/ALERT® da bioMérieux. Isolados repetidos do
mesmo fungo de fungemia durante um episódio (≤30
dias) foram excluídos. CAAE:00883118.0.3001.5124.
RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Candida spp. 0,3% (2/596, IC 95% 0,09 - 1,22)
Cryptococcus spp. 0,8% (5/596, IC 95% 0,36 - 1,95) e
Sporothrix spp. 0,2 % (1/596, IC 95% 0,03 - 0,94)
foram os fungos isolados na hemocultura
automatizada.
Por
outro
lado,
recuperamos
Cryptococcus spp. 1,0% (6/596, IC 95% 0,46 - 2,18),
Histoplasma spp. 3,0% (18/596, IC 95% 1,92 - 4,72),
Paracoccidioides spp. 0,5% (3/596, IC 95% 0,17 1,47) e Sporothrix spp. 0,2 % (1/596, IC 95% 0,03 0,94) nas culturas micológicas clássicas.

Os resultados obtidos pela hemocultura automatizada
sugerem uma predominância de crescimento de fungos
leveduriformes
como
Candida
spp.
(0,4%)
e
Cryptococcus spp. (0,8%).
Enquanto na cultura
micológica clássica, o principal fungo isolado foi
Histoplasma spp. (3,0%), na forma filamentosa.
Curiosamente, Histoplasma spp. e Paracoccidioiddes
spp. só foram isolados no ágar Sabouraud e ágar
Mycosel. A positividade aqui apresentada não reflete a
sensibilidade geral das metodologias, mas a frequência
de microrganismos isolados nos dois métodos.
CONCLUSÃO:
Os fungos mostraram notável variabilidade entre os
gêneros na preferência das metodologias utilizadas. Na
prática, podemos concluir que as metodologias se
complementam e dessa forma, a aplicação simultânea da
hemocultura automatizada e das culturas micológicas em
Sabouraud e Mycosel oferecem a possibilidade de
detectar uma diversidade maior de agentes fúngicos e
melhora a sensibilidade do diagnóstico.
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