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RELATO DE CASO

Nos últimos anos, as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e comorbidades afins têm ganhado maior importância na clínica. Dentre essas, as

causadas por fungos são consideradas as de maior morbimortalidade no Brasil. Considerando as mais de 160 espécies do gênero Candida, dentro das 20 que

mais acometem humanos, a espécie Candida glabrata é frequente em infecções nosocomiais. A candidemia – manifestação mais grave das micoses

causadas por essas leveduras – ocorre geralmente pela contaminação durante procedimentos cirúrgicos e de materiais. Atualmente, essa enfermidade

representa a quarta maior causa de morte intra-hospitalar, vitimando mais de 70 milhões de pessoas por ano, onerando sobremaneira os serviços de

referência. No Brasil, a cada ano, milhares de pacientes são atendidos com candidemia, sendo Recife uma capital conhecida por possuir casos esporádicos e

graves, o que demonstra um alerta para as autoridades de saúde locais.

INTRODUÇÃO

A abordagem do paciente nas duas unidades de saúde que o acolheram foi de maneira adequada. O diagnóstico das enfermidades fez com que a conduta

terapêutica fosse aplicada e atendesse as necessidades do mesmo. Nesse caso, em específico, o encontro de Candida glabrata foi inesperado, visto que

não é um patógeno clássico em crianças. O conjunto de ações integradas, com base em uma equipe muiltiprofissional, foi responsável pelo sucesso do

prognóstico e da evoiução do paciente.

DISCUSSÃO
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CANDIDEMIA POR Candida glabrata EM CRIANÇA, PORTADORA DE DISTÚRBIOS SISTÊMICOS, ATENDIDA 

EM DIFERENTES HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE RECIFE, PERNAMBUCO, BRASIL: RELATO DE CASO

J.F.S, com 7 anos e 10 meses de idade, deu entrada em um hospital da rede pública em 04/10/15 com encefalopatia hipóxico-isquêmica, paralisia cerebral,

doença do refluxo gastro-esofágico (DRGE), disfagia grave, febre obscura e pneumonia comunitária. Após ser transferido para outra unidade de saúde, em

03/11/2015, realizou-se cultura de secreção traqueal, com o diagnóstico de Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase (KPC), Staphylococcus aureus

e Stenotrophomonas maltophila (em secreção de traqueóstomo), levando-o ao isolamento hospitalar. Nesse período, o paciente evoluiu com febre e vômitos

recorrentes, inclusive no aspecto “borra de café”. Em 29/12/15, realizou-se hemocultura, onde identificou-se a presença de Candida glabrata, através do

método turbidimétrico VITEK (Figura 1). Procedeu-se o esquema com fluconazol e anfotericina B, com boa resolução. Testes de susceptibilidade antifúngica in

vitro demostraram sensibilidade dessa levedura a outros fármacos, como anidulafungina, caspofungina e micafungina. Em 04/01/16, a criança apresentou

culturas positivas para Pseudomonas aeruginosa, iniciando o tratamento com amicacina + cefepime, meronem, tazocina e vancomicina. Nos dias 19/02/16 e

28/03/16, realizou-se dois procedimentos de USG, identificando “rim em ferradura”. Ademais, em 30/03/16, com base em um exame de RX, identificou-se

dilatação esofágica e retorno do bolo alimentar. Em 04/04/16, uma nova sequência de exames foi realizada: mielograma, cultura de líquor, hemograma,

biologia molecular (PCR), nanquim da China para Criptococcus e sorologias para toxoplasmose, citomegalovírus e herpes, bem como VDRL para sífilis, Todos

foram negativos. Tentou-se realizar exames de Holter e endoscopia, porém não houve necessidade. Com a estabilidade do quadro do paciente, optou-se por

continuar o tratamento no ambiente domiciliar, recebendo alta hospitalar no dia 27/04/2016.
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O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de candidemia, ocorrido no município de Recife, no ano de 2015, em um paciente acometido por

diversidades comorbidades, com bom prognóstico

OBJETIVO

Figura 1. Macro-morfologia e micro-moforlogia de Candida glabrata, evidenciando

colônia de coloração creme, topografia lisa e textura glabrosa, em meio de

Sabouraud (A), e leveduras hialinas, isoladas, globosas e unibrotantes (B).
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