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MATERIAL E METODOS 

Trinta películas de celulares foram analisadas em

manipulação sem nenhum uso de anti-séptico por um

período de um mês. As amostras biológicas foram

coletadas com swabs previamente umedecidos em

salina esterilizada e semeados em duplicadas em ágar

Sabouraud dextrose (ASD) com cloranfenicol. As

colônias branco-amareladas que se desenvolveram,

foram identificadas mediante a produção de tubos

germinativos, clamidoconídios e testes bioquímicos

(auxanograma e zimograma).

Candida albicans é uma levedura com capacidade de

aderência a superfícies inertes. Este mecanismo

provavelmente envolve estruturas moleculares de

glicoproteínas e proteínas do tipo lecitinas por parte do

fungo. Em contrapartida às estruturas moleculares

similares aos receptores para as adesinas de Candida

presentes nas superfícies de películas de proteção das telas

de celulares provavelmente atuem na capacidade de

aderência leveduras de Candida; tendo a hidrofobicidade de

superfície celular como o principal fator indutor ambiental.

Este trabalho objetivou analisar a superfície de película de

celulares em manipulação constante por usuários.

As películas de celulares constituem assim um artefato ideal para a

proliferação e disseminação de leveduras de Candida albicans entre os

usuários de celulares.

.

CONCLUSÃO

Vinte e seis (86,7%) amostras biológicas mostraram-se positivas para

Candida, sendo a espécie albicans, a única espécie leveduriforme

identificada.
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