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RESUMO 
 

As leveduras do gênero Trichosporon Behrend (1890) compreendem várias 
espécies, a maioria contaminantes ambientais, havendo pelo menos seis espécies 
identificadas como agentes de micoses superficiais ou profundas: T. cutaneum, T. 
ovoides, T. inkin, T. asahii, T. asteroides, T. mucoides. Embora distintas morfológica 
e fisiologicamente, estas espécies apresentam muitas semelhanças, dificultando a 
sua identificação, razão pela qual os laboratórios de micologia médica, geralmente, 
se restringem a identificar apenas o gênero. Espécies de Trichosporon têm sido 
encontradas em amostras clínicas de unhas, pele e pêlos como agentes de micoses 
ou como oportunistas associadas a outros patógenos. Em pêlos pubianos ou do 
couro cabeludo produzem nódulos esbranquiçados constituídos por blasto e 
artroconídios, característicos da “piedra branca”. Ocasionalmente podem causar 
infecções de pele e de unhas, achado geralmente menos valorizado por serem os 
representantes deste gênero geralmente considerados sapróbios ou comensais 
destes sítios orgânicos. Formas invasivas e sistêmicas, com alta taxa de letalidade, 
podem ser diagnosticadas em hospedeiros imunossuprimidos, mas são muito pouco 
relatadas no Brasil. As dificuldades no diagnóstico laboratorial e o escasso 
conhecimento sobre a incidência da micose no estado do Rio de Janeiro, formas 
clínicas e espécies envolvidas, justificam o interesse neste estudo. No período de 
janeiro de 2003 a dezembro de 2006 foram obtidos 68 isolados de Trichosporon spp. 
oriundos de amostras de unhas, pele e pêlos de pacientes atendidos no Ambulatório 
de Dermatologia e encaminhados ao Serviço de Micologia da Santa Casa de 
Misericórdia do Rio de Janeiro. Os isolados foram cultivados em meio de ágar 
extrato de levedura e extrato de malte (YMA) para observação de suas 
características morfológicas (macroscopia colonial e microscopia) e submetidos a 
testes bioquímicos (assimilação de diferentes fontes de carbono e nitrogênio) e 
fisiológicos (hidrólise de uréia, termotolerância, sensibilidade à cicloheximida). Foram 
identificados fenotípicamente 56/68 (82,3%) isolados como T. ovoides, 4/68 (5,9%) 
como T. inkin, e 8/68 (11,8%) não foram identificados pela metodologia utilizada. Os 
isolados foram analisados de acordo com a fonte de isolamento (unhas, pele e 
pêlos), sexo e idade dos pacientes, sendo Trichosporon ovoides a única espécie 
isolada a partir de unhas e observada principalmente no sexo feminino.  
Trichosporon inkin foi identificado como agente de piedra branca em pêlos do couro 
cabeludo. 

 

 

   

Palavras-chave: Trichosporon, tricosporonose, piedra branca 



 

ABSTRACT 
 

 

 
 The yeasts of the genus Trichosporon Behrend (1890) constitute several 
species, the majority are environmental contaminants. At least six species were 
identified as agents of superficial or deep mycoses: T. cutaneum, T. ovoides, T. inkin, 
T. asahii, T. asteroides, T. mucoides. Despite of being morphological and 
physiologically different, these species present many similarities, hindering their 
identification, therefore for this reason the laboratories usually limit the identification 
just to the genus level. Trichosporon species have been found in clinical samples of 
nails, skin and hair as agents of mycoses and as opportunistic fungi associated to 
other pathogens. On pubic hair or scalp they produce whitish nodules formed by 
blasto and arthroconidia, which are characteristics of white piedra. Occasionally they 
can cause skin and nail infections, however these findings are generally disregarded 
because the representatives of this genus  usually are considered saprobes or 
commensal of these substrates. Invasive and systemic forms, with high level of 
lethality, can be diagnosed in immunosuppressed hosts, however very few are 
recorded in Brazil. The difficulties of the laboratory diagnosis and the limited 
knowledge on the incidence of these mycoses in the State of Rio de Janeiro and on 
the clinical forms and species involved justify the interest on this investigation. From 
January 2003 to December 2006 68 Trichosporon isolates were obtained from nail, 
skin and hair samples from patients assisted in the Dermatology Ambulatory and 
sent to Mycology Service of the Santa Casa de Misericórdia of Rio de Janeiro. The 
isolates were cultivated in yeast extract and malt extract ágar (YMA) for 
morphological characterization (macroscopy and microscopy) and submitted to 
biochemical (assimilation of different carbon and nitrogen sources) and physiological 
(urea hydrolysis, thermotolerance and cycloheximide sensitivity) tests. Isolates were 
phenotypically identified: 56/68 (82.3%) as T. ovoides, 4/68 (5.9%) as T. inkin and 
8/68 (11.8%) were not identified by the applied methodology. The isolates were 
analyzed regarding their source of isolation (nails, skin andhair) and patient gender 
and age. Trichosporon ovoides was the only species isolated from nails and 
observed mainly within female patients. Trichosporon inkin was identified as white 
piedra agent in hair scalp. 

Keywords: Trichosporon, trichosporonosis, white piedra 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O gênero Trichosporon Behrend (1890), constituído por leveduras 

pertencentes ao filo Basidiomycota, classe dos Hymenomycetes, ordem 

Trichosporonales,6 familia Cryptoccacaea,5 compreende várias espécies 

encontradas em águas, esgotos, vegetais em decomposição, solo, fezes de 

morcego e no meio ambiente de modo geral; são cosmopolitas e podem fazer parte 

da microbiota normal dos indivíduos, tendo sido isolados da pele, unhas, cavidade 

oral, uretra e região anal.87  

 

Atualmente são consideradas oito espécies de interesse clínico, sendo 

seis comprovadamente patogênicas e duas referidas na literatura como patógenos 

ocasionais.2,41,76,94  

 

O gênero Trichosporon é conhecido principalmente pelo acometimento 

dos pêlos, denominado piedra branca ou tricomicose nodular, que ocorre em 

animais domésticos e no homem.49,89 Esta micose é comum em climas tropicais e 

subtropicais, sendo menos relatada nos EUA.109. Na América do Sul a piedra branca 
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de couro cabeludo é comum.20,80 Anteriormente a localização genital foi considerada 

atípica,28,62 porém atualmente é muito observada, sendo vista principalmente no 

sexo masculino.14,15  

Os pêlos acometidos por piedra branca apresentam característicos 

nódulos brancos ou amarelados, brilhantes e de consistência mucilaginosa que são 

constituídos por aglomerados de blastoconídios e artroconidios.59 

 

Ocasionalmente pode haver o acometimento das unhas, que se 

assemelha clinicamente à candidíase ou dermatofitose.83,82. 

 

O acometimento cutâneo sem envolvimento sistêmico, praticamente não 

é observado, embora alguns estudos relatem alto percentual de T. cutaneum em 

lesões nos espaços interdigitais7,75 e  em região perigenital de indivíduos normais.22  

 

Pacientes imunocomprometidos, transplantados ou que apresentem 

neutropenia podem desenvolver a forma sistêmica denominada tricosporonose, 

geralmente causada por Trichosporon asahii. 61,96  

 

A caracterização morfológica e bioquímica, não automatizada, é 

tradicionalmente utilizada para identificar as leveduras. As várias espécies do gênero 

Trichosporon são fisiológica e morfologicamente distintas,35 mas a identificação é 

laboriosa e requer um profissional devidamente treinado e experiente para o 

diagnóstico laboratorial. Assim, os isolados são identificados em nível de gênero 

pelos aspectos macro e micromorfológicos.  
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O envolvimento de Trichosporon spp. no caso do acometimento dos 

pêlos, conhecido como  branca, é bem conhecido e o diagnóstico laboratorial é feito 

rapidamente pela observação microscópica direta dos elementos parasitários 

presentes nos pêlos afetados e pelos cultivos resultantes deste material; entretanto 

quando isolados de Trichosporon spp. são obtidos a partir de lesões ungueais e ou 

cutâneas geralmente são desprezados, porque podem ser provenientes da 

microbiota normal do paciente, não sendo vistos como causadores da patologia.6 

 

A literatura científica relata poucos casos de micoses por Trichosporon no 

estado do Rio de Janeiro, resultando no desconhecimento das espécies que 

acometem os pacientes e das outras formas clínicas que podem estar passando 

despercebidas. A ausência destes dados acarreta o desconhecimento da 

epidemiologia desta micose no Rio de Janeiro, despertando o interesse para a 

realização deste trabalho. 

 



                                                                                                                             

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 HISTÓRICO 
 

 Em 1865, Beigel11 descreveu em Londres a “doença dos “chignons,” 

observada nos pêlos de uma peruca, sendo esta provavelmente a primeira vez que 

uma espécie do gênero Trichosporon foi encontrada; o material foi enviado ao 

botânico Rabenhorst que, acreditando tratar-se de uma alga, denominou o agente 

desta doença como Pleurococcus beigelii. Hallier, em 1868, estudou outra parte do 

mesmo material e obteve um isolado, provavelmente contaminado por uma espécie 

de Penicillium, ao qual denominou Sclerotium beigeliamum, segundo Fonseca30 

(1930). 

 

Os primeiros estudos sobre a micose são feitos na Colômbia, em 1876 por 

Pozada-Arango,81 que enviou seu material aos especialistas europeus Desenne18, 

Creadle e Malcom Morris,17 Juhel-Rénoy47 e Behrend,10segundo Horta44 (1911). 

Desenne estudou o material oriundo da Colômbia em 1878 e publicou descrição 

detalhada dos nódulos confirmando a sua natureza micótica; as opiniões foram 
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divergentes na Europa e muitos não acreditavam que os nódulos presentes nos 

pêlos fossem de natureza fúngica e sim que fossem casos de tricorrexis nodosa. 

Creadle e Malcom Morris17 (1879) obtiveram material de diversas procedências 

conseguindo estabelecer a diferença entre tricorrexis nodosa e piedra branca, que 

na época era classificada em dois tipos diferentes, a piedra européia e piedra 

colombiana, segundo Fonseca30(1930). 

 

Behrend,10 em 1885, começa a estudar material de piedra proveniente de 

Londres, enquanto Juhel-Renoy47 publica em (1888) os resultados de suas 

pesquisas, após estudar o material enviado de Medellín por Posada-Arango,81 

descrevendo o agente da piedra colombiana. Behrend10 continua suas pesquisas, e 

em 1890 isola, a partir de nódulos claros nos pêlos do bigode de um europeu, 

microrganismo semelhante àquele visto por Beigel11. A partir deste isolado foram 

criados o gênero Trichosporon e a espécie Trichosporon ovoides Behrend, 

segundo Fonseca30 (1930) e Guého33 (1992).  

 

Unna102 propôs, em 1896, as espécies Trichosporon ovale Unna e           T. 

giganteum Unna, identificando-as, respectivamente, como os agentes da piedra 

européia e da piedra colombiana, segundo Fonseca30 (1930). 

 

Vuillemin103 em 1902, segundo Arêa Leão8 (1940), estudou casos de 

piedra européia e propôs a substituição do nome Trichosporon, da autoria de 

Behrend,10 por Trichosporum. Isto foi aceito por algum tempo, embora rejeitado por 

alguns pesquisadores da época que atribuíam a prioridade taxonômica a 

Behrend.8,44 Nesta mesma época, Vuillemin103 considerou todos os tipos existentes 
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como variantes de uma única espécie a qual denominou Trichosporum beigelii, 

segundo Guého et al.33 (1992). Castellani16 em 1908, denomina o gênero novamente 

como Trichosporon Behrend e introduz duas novas espécies, o T. foxi e o T. krusei. 

 

Em 1909, de Beurmann e Gougerot,12 descrevem a espécie Oidium 

cutaneum que foi transferida por Ota73 em 1926, para o gênero Trichosporon, sob a 

denominação Trichosporon cutaneum. Em 1928 Ota,74segundo Guého et al.33 

(1992), também transferiu para este gênero as espécies Oota granulosa 

Kambayashi e O. cerebriformis Kambayashi, que haviam sido descritas em 1922 

como agentes de piedra branca no Japão. 

 

Fambach25 descreveu na Alemanha, em 1926, segundo Fonseca30 (1930), 

uma forma de piedra  que atacava os eqüídeos e denominou o agente T. equinum, 

que seria então a única espécie causadora de piedra branca em animais. 

 

A piedra branca foi chamada inicialmente trichomycose nodular por Juhel-

Rénoy47 e Trichosporia por Vuillemin.103 Outros termos como tinha nodosa e 

tricosporose ou trichosporosis também foram usados prevalecendo o termo , 

originário da Colômbia ou apenas piedra, segundo Horta44 (1911). 

 

No início do século XX pesquisadores brasileiros estudaram vários casos 

de , denominada piedra brasileira. Horta,44 em 1911, estuda material proveniente de 

vários estados brasileiros e publica seus resultados, afirmando: 
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...existe uma forma brasileira de Piedra, produzida por um cogumelo 
escuro. Os nódulos escuros e aderentes ao cabelo são formados 
por hifas septadas e apresentam em seu interior cistos e elementos 
fusiformes ciliados que não existem nas outras formas de Piedra já 
conhecidas. 

 

Até então se desconhecia que as piedras branca e negra eram 

produzidas por fungos diferentes. Acreditava-se nesta época que todas as formas 

de piedra eram causadas pelos mesmos agentes pertencentes ao gênero 

Trichosporon. A publicação das pesquisas de Horta,44 segundo Arêa Leão8(1940), 

causou forte impacto na época ocasionando o reconhecimento do agente da forma 

brasileira de  como Trichosporum hortai. Em 1928 Olimpio da Fonseca e Arêa 

Leão,28 baseando-se nos estudos de Horta44 (1911), afirmam serem 

microrganismos totalmente diferentes os agentes etiológicos das duas formas e 

criam o gênero Piedraia para englobar o agente da piedra negra que passa a ser 

Piedraia hortai. 

 

Em 1940, Arêa Leão8 estabelece a prioridade da nomenclatura 

Trichosporon e descreve o Trichosporon minor que foi depositado na Centraal voor 

Schimmelcultures (CBS) sob o número de identificação 2480, atualmente 

correspondendo, segundo Guého et al.,33 a Trichosporon cutaneum. 

 

A maior parte das culturas originais utilizadas nos primeiros estudos sobre 

o gênero Trichosporon foi perdida nas primeiras décadas do século XX 

impossibilitando novos estudos, o que levou Diddens e Lodder19 (1942), segundo 

Guého33 (1992), a considerarem Trichosporon beigelii sinonímia de T. cutaneum na 

primeira edição do livro “The yeasts”.  Este conceito discutido, porém aceito por 

muitos anos, levou os pesquisadores a acreditarem que o gênero era constituído 
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por pequeno número de espécies, amplamente variáveis em suas características.57 

(KREGER-VAN RIJ, N. J. W. (Ed) 1984) Durante a segunda metade do século XX 

as duas denominações foram utilizadas como sinônimos, identificando os agentes 

de micoses superficiais e ou sistêmicas.22,31,53,110 

 

Percebendo que algumas espécies incluídas no gênero Trichosporon 

apresentavam micromorfologia e características bioquímicas que não eram apenas 

variações, Salkin et al.86 (1985) propuseram uma nova combinação entre o então T. 

capitatum Diddens e Lodder e Blastoschizomyces pseudotrichosporon, surgindo 

Blastoschizomyces capitatus. 

 

Em 1992, Guého et al.,34 realizaram ampla revisão do gênero 

Trichosporon estudando características morfológicas, ultra-estruturais, fisiológicas, 

sistema de coenzimas, índice CG, reassociação DNA/DNA e seqüenciamento parcial 

da subunidade maior (26S) do DNA ribossomal de 101 isolados oriundos de 

amostras clínicas e ambientais, demonstrando que Behrend cultivou, descreveu e 

identificou o primeiro isolado do gênero Trichosporon como Trichosporon ovoides, 

posteriormente renomeado Trichosporon beigelii. Este último era um nome dúbio, 

que não deveria ser mantido e que também não se aplicava a Trichosporon 

cutaneum, nomenclatura utilizada por de Beurmann e Gougerot12 para identificar um 

isolado obtido em 1909 a partir de lesão cutânea. Assim, as espécies do gênero 

Trichosporon foram reavaliadas, algumas deixaram de existir e surgiram outras. O 

resultado prático foi a reorganização da nomenclatura, uniformização da linguagem 

científica e estímulo à produção científica nesta área, mudando o conceito sobre o 

gênero Trichosporon. O gênero ficou então constituído por dezenove espécies, a 
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maioria sapróbias encontradas em vegetais em decomposição, solo, ar, esgotos e 

até mesmo em ambiente hospitalar e em cavernas habitadas por morcegos, vivendo 

nas fezes destes animais.34,77,87,95  

 

Foram consideradas potencialmente patogênicas para o homem T. 

ovoides, T. inkin, T. cutaneum, T. mucoides, T. asahii e T. asteroides.  Estas 

espécies diferem quanto ao local e ao tipo de acometimento, sendo algumas 

agentes de micoses superficiais e outras causadoras de graves processos 

sistêmicos.33,34,35 Atualmente, a maioria dos autores considera T. mucoides e T. 

asahii como os principais causadores da forma sistêmica, T. asteroides e T. 

cutaneum como agentes de processos cutâneos e T. inkin. e T. ovoides como 

causadores  da piedra branca genital e de couro cabeludo, respectivamente.45,87,96   

 

Embora sejam diferentes, as espécies do gênero apresentam 

semelhanças morfológicas e fisiológicas; buscando identificar as espécies 

patogênicas métodos moleculares foram utilizados para caracterizar isolados de 

Trichosporon spp, principalmente entre os pesquisadores japoneses. Isto permitiu a 

obtenção de informações que auxiliam no entendimento da sistemática e da 

estrutura populacional das relações inter e intra-específicas deste fungo93,94 bem 

como no diagnóstico laboratorial.97,98  

 

Sugita et al. em 1999,98 seqüenciaram as regiões ITS1 e ITS2 (espaço 

interno transcrito 1 e 2) do DNA ribossonal de isolados de Trichosporon oriundos de 

amostras clínicas e ambientais e sugeriram seqüências de oligonucleotídeos 

específicas para as espécies patogênicas do gênero. Posteriormente foram 
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analisados os espaços intergênicos (IGS) que apresentam maior divergência na 

seqüência de bases do que a região ITS, entretanto este método ainda não é 

disponível em todos os laboratórios 41,84,85,94  

 

Nos últimos anos o gênero tem sido estudado por pesquisadores de todo 

o mundo e o número de seus componentes aumentou consideravelmente. O uso de 

testes moleculares permitiu a identificação de novas espécies e o remanejamento de 

outras. 

 

 Middelhoven et al.68 (1999) trabalhando com leveduras que 

apresentavam aspectos fisiológicos incomuns, identificaram a cepa 6DG-301 como 

T. cutaneum. Após o estudo realizado por Guého em 1992, observou que a 

identificação desta cepa não era adequada. Isto o levou a seqüênciar a região 

D1/D2 da subunidade maior (26S) do rDNA concluindo que a cepa em estudo 

apresentava, nesta região, seqüência de bases diferente das outras espécies de 

Trichosporon. A cepa 6DG-301 foi então denominada T. guehoae em homenagem à 

Eveline Guého e depositada na CBS sob o nº 8521. Em 1992 Middelhoven et al. 

69estudaram dois isolados identificados como Cryptococcus humicola e C. laurentii 

caracterizando-os como Apiotrichum porosum; em 2001, baseando-se nas 

pesquisas de Guého, revisou seus estudos, fez uma nova combinação e propôs a 

espécie Trichosporon porosum. 

 

Em 2001, Sugita et al.93 incluiram no gênero as espécies T. 

debeurmanianum e T. dermatis, anteriormente identificadas como Cryptococcus 

humicola.  
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Fell et al.26 (2000) estudaram o DNA ribossomal das basidio-leveduras e 

propuseram a ordem Trichosporonales para compreender todas as espécies de 

Trichosporon, exceto Trichosporon pullulans. Fell et al.27em 2004, estudaram esta 

espécie - que em sua revisão Guého sugerira não pertencer ao gênero Trichosporon 

- criaram o novo gênero Guehomyces e incluíram a espécie Guehomyces pullulans.  

 

Em pouco tempo, devido às pesquisas realizadas, o número de espécies 

do gênero aumentou, sendo atualmente constituído por trinta e quatro componentes; 

o grupo de seis espécies consideradas patogênicas por Guého et al. aumentou, 

passando a incluir Trichosporon loubieri, Trichosporon dermatis e Trichosporon 

jirovecii.2,26,76,84,85 Alguns autores sugerem até 17 espécies como potencialmente 

patogênicas, devido á sua capacidade de crescerem a 37ºC.67 

 

 

2.2 CARACTERÍZAÇÃO DO GÊNERO 

 

As colônias são de cor creme, inicialmente claras e posteriormente 

tornando-se de tonalidade mais escura, cerebriformes ou com depressão central 

lembrando a forma de cratera de vulcão.  Podem ser úmidas ou secas, com ou sem 

cobertura branca de aspecto farinoso. Microscopicamente apresentam hifas 

septadas que se desarticulam produzindo grande quantidade de artroconidios, 

blastoconídios laterais e terminais podem estar presentes, além de, apressórios, 

sarcinas, células gigantes fusiformes. O processo reprodutivo se faz por 

desarticulação ou por gemulação. 
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Quanto aos aspectos fisiológicos os componentes do gênero hidrolisam a 

uréia, são positivos para a reação do Diazonium blue B (DBB), não fermentam 

açúcares e assimilam várias fontes de carbono e nitrogênio por metabolismo 

oxidativo. 

 

 Os perfis fisiológico, bioquímico e morfológico permitem a identificação 

das espécies do gênero Trichosporon.9,36,108  
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2.2.1 CARACTERÍZAÇÃO DAS ESPÉCIES PATOGÊNICAS 

 

2.2.1.1 Trichosporon ovoides Behrend 

Cepa tipo: CBS 7556.(piedra branca do couro cabeludo- Lasagni) 

Sinonímia: Trichosporon beigelii 

 

Colônias com 10 dias de crescimento a 25ºC em ágar Sabouraud são 

brancas, secas, farinosas e cerebriformes, apresentando zona marginal plana.  

Microscopicamente forma artroconidios cilíndricos e pode apresentar 

poucos blastoconídios e apressórios.9,36  

 

 

 

Quadro1: Caracterização bioquímica das espécies patogênicas 

Adaptado de the Yeasts, a taxonomic study 58 e Yeasts: caracteristics and identification. 9 

Aspectos fisiológicos - T. ovoides   

 

Fermentação        -    Negativa 

Glicose + L.Arabinose v Metil Glicosídeo + 0,1%Cicloheximida - 
Galactose    + D.Arabinose v Salicina + Urease + 
L.Sorbose v D.Ribose + Gluconato + Crescimento 37ºC v 
Sacarose + L.Ramnose + DL.Lactato + Crescimento 42ºC - 
Maltose + D.Glicosamina v Succinato +   

Celobiose + N.acetil.D.glicosamina + Citrato v   
Trealose v Metanol - mio-Inositol +   

Lactose + Etanol + Nitrato -   
Melibiose - Glicerol v Ausência de vitamina -   

Rafinose v meso.Eritritol + 2Keto.D.gluconato +   
Melezitose v Ribitol(adonitol) - 5Keto.D.gluconato +   

Inulina - Galactitol(dulcitol) - D.Glucuronato +   
Amido + D.Manitol + 10% NaCl/5% glicose +   

D.Xilose + D.Glucitol(sorbitol) v 0,01%Cicloheximida +   

V= assimilação variável, dependendo da cepa estudada.   
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2.2.1.2 Trichosporon inkin (Oho ex Oho) do Carmo-Souza & Van Uden 

Cepa tipo: CBS 5585 (do Carmo-Sousa tinha crural) 

Sinonímia: Sarcinomyces inkin 

 

Colônias com 10 dias de crescimento a 25ºC em ágar Sabouraud são 

brancas, levemente cerebriformes, apresentando cobertura  farinosa e sem zona 

marginal.  

 

Microscopicamente forma artroconidios longos e cilíndricos ou 

retangulares, com poucos blastoconídios. Apresenta apressórios e sarcinas.9,36  

 

 

 

Quadro2: Caracterização bioquímica das espécies patogênicas 
 

Adaptado de the Yeasts, a taxonomic study 58  e Yeasts: caracteristics and identification. 9 

Aspectos fisiológicos - T. inkin 

 

Fermentação        -    Negativa 

Glicose + L.Arabinose v Metil Glicosídeo + 0,1%Cicloheximida v 
Galactose    v D.Arabinose v Salicina v Urease + 
L.Sorbose v D.Ribose + Gluconato + Crescimento 37ºC + 
Sacarose + L.Ramnose - DL.Lactato + Crescimento 40ºC v 
Maltose + D.Glicosamina v Succinato +   
Celobiose + N.acetil.D.glicosamina + Citrato +   

Trealose + Metanol - mio-Inositol +   
Lactose + Etanol + Nitrato -   

Melibiose - Glicero l v Ausência de vitamina -   
Rafinose - meso.Eritritol + 2Keto.D.gluconato +   

Melezitose + Ribitol - 5Keto.D.gluconato +   
Inulina - Galactitol - D.Glucuronato +   

Amido + D.Manitol v 10% NaCl/5% glicose +   
D.Xilose + D.Glucitol - 0,01%Cicloheximida +   

V= assimilação variável, dependendo da cepa estudada.   
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2.2.1.3 Trichosporon cutaneum (de Beurmann, Gougerot & Vaucher) Ota (1926) 

Cepa tipo: CBS 2466.(lesão cutânea, Langeron) 

Sinonímia: Oidium cutaneum (de Beurmann and Gougerot 1909) 

 

Colônias com 10 dias de crescimento a 25ºC em ágar Sabouraud são de 

cor creme, cerebriformes, apresentando zona marginal ampla, úmida e brilhante.  

 

Microscopicamente apresenta hifas que se desarticulam, mas que podem 

dar origem a um crescimento leveduriforme formando blastoconídios esferóides. Os 

artroconidios são cilíndricos a elipsóides e apresentam blastoconídios clavados 

laterais.9,36 

 

 

 

Quadro3: Caracterização bioquímica das espécies patogênicas 

Aspectos fisiológicos - T.  cutaneum  

 

Fermentação        -    Negativa 

Glicose + L.Arabinose + Metil Glicosídeo + 0,1%Cicloheximida - 
Galactose    + D.Arabinose v Salicina + Urease +
L.Sorbose v D.Ribose + Gluconato + Crescimento 30ºC + 
Sacarose + L.Ramnose + DL.Lactato + Crescimento 35ºC - 
Maltose + D.Glicosamina v Succinato +   
Celobiose + N.acetil.D.glicosamina + Citrato +   

Trealose + Metanol - mio-Inositol +   
Lactose + Etanol + Nitrato -   

Melibiose + Glicero l + Ausência de vitamina -   
Rafinose - meso.Eritritol + 2Keto.D.gluconato +   

Melezitose + Ribitol + 5Keto.D.gluconato +   
Inulina - Galactitol - D.Glucuronato +   

Amido + D.Manitol + 10% NaCl/5% glicose +   
D.Xilose + D.Glucitol + 0,01%Cicloheximida v   

Adaptado de the Yeasts, a taxonomic study 58  e Yeasts: caracteristics and identification. 9 
V= assimilação variável, dependendo da cepa estudada.   
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2.2.1.4 Trichosporon asteroides (Rischin) Ota (1926) 

Cepa tipo: CBS 2481.(pele humana, Beintema) 

Sinonímia: Parendomyces asteroides Rischin (1921) 

 

Colônias com 10 dias de crescimento a 25ºC em ágar Sabouraud são 

onduladas, esbranquiçadas, apresentando zona marginal radialmente sulcada.  

 

Microscopicamente apresenta hifas que se desarticulam em artroconidios, 

com poucos blastoconídios. Produz típicos crescimentos meristemáticos a partir de 

hifas que se dilatam e tornam-se multisseptadas, formando bolsas ou pacotes de 

pequenas células.9, 

 

 

 

Quadro4: Caracterização bioquímica das espécies patogênicas 
 

Aspectos fisiológicos - T. asteroides 

 

Fermentação        -    Negativa 

Glicose + L.Arabinose + Metil Glicosídeo + 0,1%Cicloheximida v 
Galactose    + D.Arabinose + Salicina v Urease +
L.Sorbose v D.Ribose + Gluconato + Crescimento 30ºC V

Sacarose + L.Ramnose + DL.Lactato + Crescimento 35ºC - 
Maltose + D.Glicosamina v Succinato +   

Celobiose + N.acetil.D.glicosamina + Citrato +   
Trealose + Metanol - mio-Inositol -   

Lactose + Etanol + Nitrato -   
Melibiose - Glicero l + Ausência de vitamina -   

Rafinose - meso.Eritritol + 2Keto.D.gluconato +   
Melezitose + Ribitol v 5Keto.D.gluconato +   

Inulina - Galactitol - D.Glucuronato +   
Amido + D.Manitol v 10% NaCl/5% glicose +   

D.Xilose + D.Glucitol v 0,01%Cicloheximida v   
Adaptado de the Yeasts, a taxonomic study 58  e Yeasts: caracteristics and identification. 9 
V= assimilação variável, dependendo da cepa estudada.   
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2.2.1.5 Trichosporon asahii  (Akagi ex Sugita, Nishikawa & Shinoda (1994) 
 

Cepa tipo: CBS 2479.(unha de paciente com psoríase) 

Sinonímia: Trichosporon asahii Akagi (1929) nom. inval. 

 

Colônias com 10 dias de crescimento a 25ºC em ágar Sabouraud são 

brancas, farinosas no centro, apresentando zona marginal ampla, seca e com 

profundas fissuras transversais.  

 

Microscopicamente apresenta hifas septadas que se desarticulam 

produzindo abundantes artroconidios cúbicos com extremidades arredondadas e 

com poucos blastoconídios.9,36 

 

 

 

Quadro 5: Caracterização bioquímica das espécies 

Adaptado de the Yeasts, a taxonomic study 58 e Yeasts: caracteristics and identification. 9 

Aspectos fisiológicos - Trichosporon asahii 

 

Fermentação         -   negativa 

Glicose + L.Arabinose v Metil Glicosídeo + 0,1%Cicloheximida v 
Galactose    + D.Arabinose + Salicina + v +
L.Sorbose v D.Ribose + Gluconato + + V

Sacarose v L.Ramnose + DL.Lactato v V - 
Maltose + D.Glicosamina + Succinato + -  

Celobiose + N.acetil.D.glicosamina + Citrato +   
Trealose v Metanol - mio-Inositol v   

Lactose + Etanol + Nitrato -   
Melibiose - Glicero l v Ausência de vitamina -   

Rafinose - meso.Eritritol + 2Keto.D.gluconato +   
Melezitose v Ribitol v 5Keto.D.gluconato +   

Inulina - Galactitol - D.Glucuronato +   
Amido v D.Manitol v 10% NaCl/5% glicose +   

D.Xilose v D.Glucitol v 0,01%Cicloheximida +   

V= assimilação variável, dependendo da cepa estudada.   
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2.2.1.6 Trichosporon mucoides Guého & M. Th. Smith (Guého et al. 1992)  

Cepa tipo: CBS 7625.(meningite, Surmont) 

 
Colônias com 10 dias de crescimento a 25ºC em ágar Sabouraud são de 

cor creme, úmidas, brilhantes e bem elevadas. Posteriormente tornam-se 

cerebriformes com margens lisas que mais tarde apresentam finas e profundas 

fissuras radiais.  

 

Microscopicamente apresenta hifas septadas que se desarticulam 

produzindo abundantes artroconidios em forma de barril e blastoconídios clavados, 

laterais ou terminais. 9,36 

 

 

 

Quadro 6: Caracterização bioquímica das espécies  
 

Aspectos fisiológicos- T. mucoides 

  

Fermentação         -  negativa 
Glicose + L.Arabinose + Metil Glicosídeo + 0,1%Cicloheximida v 
Galactose    + D.Arabinose + Salicina + Urease + 
L.Sorbose + D.Ribose + Gluconato + Crescimento 37ºC V 
Sacarose + L.Ramnose + DL.Lactato + Crescimento 42ºC - 
Maltose + D.Glicosamina + Succinato +   
Celobiose + N.acetil.D.glicosamina + Citrato +   
Trealose + Metanol - mio-Inositol +   
Lactose + Etanol + Nitrato -   
Melibiose + Glicero l + Ausência de vitamina -   
Rafinose + meso.Eritritol + 2Keto.D.gluconato +   
Melezitose + Ribitol + 5Keto.D.gluconato +   
Inulina - Galactitol + D.Glucuronato +   
Amido + D.Manitol + 10% NaCl/5% glicose +   
D.Xilose + D.Glucitol + 0,01%Cicloheximida +   

Adaptado de:The Yeasts, a taxonomic study 58  e Yeasts: caracteristics and identifiction. 9 
V= assimilação variável, dependendo da cepa estudada.   
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Quadro 7- caracterização morfológica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E F 

F E 

A- T. ovoides: hifas septadas, artroconidios, apressórios; B- T. inkin: hifas septadas, 
apressórios e sarcinas; C-T.cutaneum: hifas septadas, blastoconídios clavados; ; D- T. 
asteroides: hifas septadas e crescimento meristemático; E- T. asahii : hifas septadas e 
artroconidios;  F-T. mucoides : hifas septadas e blastoconídios clavados  

Adaptado de:  The Yeasts, a taxonomic study58  (1998) e Atlas of Clinical Fungi43 (2000). P P P P
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2.3 ASPECTOS CLÍNICOS 

 

Embora os representantes do gênero Trichosporon sejam na maioria 

sapróbios não invasivos, as espécies patogênicas produzem desde micoses 

superficiais até processos sistêmicos graves com alta taxa de mortalidade o que o 

torna clinicamente importante. 

 

O gênero Trichosporon é conhecido como agente da piedra branca, uma 

micose comum em climas tropicais e subtropicais, ocorrendo principalmente na 

América do Sul, África, Europa e Japão.36,54,100 É vista mais raramente nos EUA,55,89 

mas alguns estudos indicam prevalência de 40% em Houston48,109 e embora alguns 

autores relatem a doença na Índia, em três anos de estudo Kamalam et al.50 (1981) 

acharam um pequeno número de casos neste país. No Brasil a doença é comum, 

sendo referida no Espírito Santo, Paraíba, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

São Paulo.13,14,15,20,28,62,79,80   

 

 A piedra branca é caracterizada pela produção de nódulos brancos ou 

amarelados, brilhantes e de consistência mucilaginosa que podem lembrar as 

lêndeas da pediculose.37,59 Estes são constituídos por aglomerados de 

blastoconídios e artroconidios arredondados que se mantêm unidos devido à 

produção de substância cementante produzida pelas hifas do fungo e localizam-se 

na porção extrafolicular dos pêlos de qualquer parte do corpo, podendo atingir cílios, 

sobrancelhas, barba, bigodes, couro cabeludo, axilas e região inguinal.3,87 

Quando ocorre invasão da córtex, o pêlo se torna frágil, apresenta pontas 

duplas e quebra-se com facilidade.48 O modo de infecção não está esclarecido, mas 
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acredita-se estar relacionado com a pouca higiene pessoal, com umidade e com a 

transmissão sexual.20,48,90 Em macacos e em cavalos a piedra branca foi descrita 

causando destruição e intensa queda dos pêlos, mas não foi observada a 

transmissão para os seres humanos.49 

  

O acometimento dos pêlos do couro cabeludo em três crianças foi relatado 

por Gondim-Gonçalves et al.39 em 1991, no Rio de Janeiro.  Estudo realizado na 

Paraíba, em 23 pacientes com piedra branca do couro cabeludo, revelou predomínio 

no sexo feminino (87%) e em crianças de dois a seis anos (74%).80 A ocorrência em 

pêlos genitais e axilares foi considerada incomum,62 mas em 1980 Fishman et al.28 

realizaram uma pesquisa em São Paulo, com trezentos estudantes do sexo 

masculino, com idades entre 18 e 25 anos que mudou esta visão; o material das 

regiões púbica, escrotal e inguinal foi coletado com tiras de carpete esterilizadas, 

sendo isolado Trichosporon spp em 33% das amostras, onde 75 estudantes 

apresentavam pêlos com nódulos de piedra branca. 

  

Onicomicose é a infecção fúngica das unhas e apresenta-se sob diversas 

formas clínicas, classificadas como onicomicose subungueal distal e lateral, 

onicomicose superficial branca, onicomicose subungueal proximal e onicomicose 

distrófica.21,78 Ocasionalmente Trichosporon sp. pode ser agente de 

onicomicose,23,99  sendo isolado freqüente em amostras de unhas, embora associado 

a outros patógenos.42,83 Trichophyton rubrum é o dermatófito mais freqüentemente 

envolvido nas onicomicoses,5,72,99 e fungos não dermatófitos quando encontrados 

nas unhas são considerados contaminantes, sendo Candida spp. a principal 

levedura comprovadamente causadora de patologia ungueal.4,46 Alguns autores 
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chamam atenção para a detecção destes microrganismos como possíveis 

causadores de onicomicose e destacam a dificuldade para distinguir os gêneros 

Trichosporon e Geotrichum ao exame direto.5,6 Relatos que identifiquem 

Trichosporon spp. como agente causador de onicomicose são poucos;31,42 Pontes et 

al.78(2002)  no Brasil, realizaram estudo em João Pessoa, identificando Trichosporon 

spp. como agente de 22% dos casos de onicomicose subungueal lateral distal 

observados, enquanto Souza et al.92 (2007) trabalhando com 353 casos de 

onicomicose por leveduras no Paraná, encontraram Candida spp.como principal 

agente. Na Turquia, Gunduz et al.40 (2006),  identificaram Trichosporon spp. como o 

principal patógeno nas unhas lesadas de  crianças de sete a 14 anos, sendo mais 

freqüente que Trichophyton rubrum; na Coréia, pesquisa investigando pacientes com 

onicomicose, revelou que Trichosporon spp. é o segundo agente mais comum neste 

tipo de patologia e que provavelmente seja patogênico mesmo quando associado 

aos dermatófitos, pois ambos foram isolados em sucessivas culturas de pacientes 

sob terapia antifúngica.42  

 

Isolados do gênero Trichosporon são obtidos constantemente em culturas 

mistas, com Candida spp. e dermatófitos, o que sugere sua patogenicidade nos 

processos infecciosos causados por estes fungos, embora a relevância destes 

achados seja considerada principalmente quando são obtidas culturas puras, sem 

dermatófitos ou outras leveduras.82,99  

 

 O acometimento cutâneo é raro ou não é observado e geralmente ocorre 

associado ao acometimento dos pêlos ou envolvimento sistêmico.71,100,110 Zaror et 

al.110 (1989), relataram o caso de homem de 28 anos, HIV positivo, apresentando 
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acometimento de pêlos e lesões eritemato-escamosas na região abdominal, das 

quais foi isolado Trichosporon spp)., enquanto Nahass et al.71(1993), citaram a 

presença de nódulos subcutâneos no couro cabeludo e nas bochechas de paciente 

com tricosporonose secundária à AIDS. Estudo realizado na Nigéria, em 100 

pacientes jovens e saudáveis para investigar a microbiota fúngica dos espaços 

interdigitais, relatou leveduras em 27% dos pacientes examinados e dentre estas 

Trichosporon spp. foi a mais observada.75 

 

Trichosporon spp. foi observado em pacientes que apresentavam 

“ainhum”, uma dactilólise espontânea nos dedos dos pés, que ocorre em negros e 

pode evoluir para necrose e amputação. Neste tipo de patologia Trichosporon spp. 

pode ser apenas um oportunista mas, segundo Kamalam e  Thambiah,51(1981), 

casos de “ainhum” devem ser investigados como possível tricosporose cutânea. Em 

Sydney, Australia (1985), foram estudados 85 isolados de Trichosporon spp. 

oriundos de amostras clínicas cutâneas,  sendo 54 provenientes dos pés e 11 dos 

testículos, dentre os quais 13 isolados foram obtidos em culturas puras; este 

resultado não confirma mas sugere a patogenicidade de Trichosporon spp.82 

Tradicionalmente se aceita que a umidade nos pés favoreça principalmente a 

dermatofitose, mas pesquisa realizada com crianças e jovens de sete a 14 anos 

identificaram  em exame direto e cultivo o Trichosporon spp., produzindo “pé de 

atleta”, nome dado à infecção cutânea nos pés produzida geralmente por 

Trichophyton rubrum.7  

 

As várias espécies são sapróbias, mas tem potencial patogênico e podem 

ser encontradas em pele aparentemente normal.7  Trichosporon spp. (anteriormente 
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Trichosporon beigelii) foi observado em pele íntegra da dobra inguinal, fazendo parte 

da microbiota desta região em homens, o que acarreta um sério risco para pacientes 

imunocomprometidos e aos submetidos a cateterização femural.22  A ocorrência na 

região genital é freqüente; na Nigéria, em estudo realizado para identificar leveduras 

associadas a infecções humanas, dois isolados obtidos de lesões perianais em 

mulheres foram identificados como T. inkin.1  Estudos anteriores à revisão do 

gênero, revelaram que a freqüência de Trichosporon spp. (na época identificado 

como T. beigelii) na mucosa retal de homossexuais é de 13-15%, o que indica a 

possibilidade de transmissão sexual neste grupo de pacientes e principalmente o 

risco de levar ao desenvolvimento de tricosporonose de origem endógena.90,101 

Walzman e Leeming105(1989) pesquisaram a existência do fungo em pacientes 

masculinos, hetero e homossexuais de uma clinica geniturinária na Inglaterra, 

encontrando maior percentual de positividade em homossexuais.  

 

As espécies do gênero Trichosporon são oportunistas podendo acometer 

pele e mucosas e se disseminar para órgãos profundos causando a tricosporonose, 

forma sistêmica que apresenta alta taxa de mortalidade.32 

 

O primeiro caso de tricosporonose foi descrito por Watson e 

Kallichurum,106 em 1970, quando relataram a ocorrência de abscesso cerebral por 

Trichosporon beigelii em paciente do sexo feminino, portadora de adenocarcinoma 

pulmonar. Em 1989 foi observado o primeiro caso de tricosporonose em paciente 

homossexual com AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida).60  
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 A forma invasiva ocorre em hospedeiros imunocomprometidos, como 

pacientes neutropênicos, transplantados ou com AIDS e também acomete pacientes 

internados em unidades de tratamento intensivo, colonizando catéteres, próteses ou 

válvulas cardíacas. 24,66,70,88,104,107  

 

A via de infecção provavelmente é o trato respiratório; o fungo é inalado e 

se deposita nas mucosas oral e nasofaringeal, de onde é aspirado para os pulmões. 

O trato digestivo também pode ser uma porta de entrada. Em portadores de HIV, a 

tricosporonose acomete principalmente indivíduos que apresentam alterações 

sanguíneas concomitantes, como neutropenia.60,61 Linfomas, leucemias e outros 

processos que determinem neutropenia e imunossupressão também podem 

favorecer o desenvolvimento da forma sistêmica.66,77 Em pacientes, sob terapia 

imunossupressora a disseminação pode levar a invasão de vasos e embolia. O uso 

indiscriminado de drogas também pode promover esta disseminação.52 

 

Clinicamente os pacientes apresentam febre que não cede com o uso de 

antibióticos, infiltrado pulmonar, disfunção renal e lesões cutâneas, sendo o agente 

isolado do escarro, urina, pele e sangue.77, 91,104, 

  

Os relatos anteriores aos trabalhos de Guého et al. (1992) citam 

Trichosporon beigelii como agente das micoses superficiais e profundas causadas 

por Trichosporon spp.; este nome caiu em desuso por ser uma nomenclatura dúbia 

do primeiro isolado do gênero, Trichosporon ovoides Behrend.33,34  É provável que 

muitos isolados oriundos de processos sistêmicos e identificados como Trichosporon 

beigelii, sejam na verdade Trichosporon asahii ou Trichosporon mucoides,76 
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principais agentes da tricosporonose. Trichosporon beigelii foi isolado em casos de 

lesões cutâneas, endocardite e peritonite.52,63,77 Pini et al.77 (2005), estudando o 

ambiente hospitalar encontraram leveduras identificadas como Trichosporon beigelii, 

que segundo os critérios de Guého et al.34, foram posteriormente identificadas como 

Trichosporon asahii, enquanto Giusiano et al.38(2003), estudando isolados 

provenientes de unidade de cuidado intensivo neonatal, identificou Trichosporon 

cutaneum segundo a metodologia recomendada por Kreeger-van Rij 57(1984). 

 

Embora o principal agente da tricosporonose seja Trichosporon asahii, 

outras espécies tem sido responsáveis por processos sistêmicos; Trichosporon inkin 

tem sido observado em casos de endocardite, abscesso pulmonar e peritonite 

associada à diálise peritoneal,63,65 e recentemente foi identificado em necropsia de 

paciente leucêmico que desenvolveu tricosporonose disseminada por todos os 

órgãos.56  

 

A tricosporonose ainda é uma infecção rara, mas é grave e com alta taxa 

de mortalidade. O diagnóstico deve ser feito precocemente para permitir o 

tratamento e aumentar as chances de sobrevida dos pacientes.96,97 

 

Nossa hipótese, diante do exposto, é que as várias espécies do gênero 

Trichosporon ocorram diferentemente, segundo local de acometimento, sexo e idade 

e que as diferentes espécies estejam relacionadas à gravidade da doença.  



                                                                                                                                               

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar fenotipicamente isolados clínicos do gênero Trichosporon, 

oriundos de pacientes da Região Metropolitana  atendidos na Santa Casa de 

Misericórdia do Rio de Janeiro. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Identificar espécies de Trichosporon por suas características morfológicas e 

bioquímicas. 

 

3.2.2 Analisar a distribuição das espécies identificadas de acordo com a fonte de 

isolamento, o sexo e a idade do paciente. 

 

. 



                                                                                                                                 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Esta pesquisa foi realizada pelo Programa de Pós-Graduação em 

Patologia da Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ em colaboração com o 

Setor de Fungos de Referência do Instituto Nacional de Controle da Qualidade em 

Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e com a Santa Casa de Misericórdia do Rio de 

Janeiro. 

 

O projeto de pesquisa (protocolo 016/07) foi submetido à avaliação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e 

aprovado em 9/06/2007 (Anexo 1). 

 

O trabalho de atendimento aos pacientes no laboratório de Micologia da 

Santa Casa de Misericórdia é rotineiro e segue um protocolo estabelecido que, a fim 

de esclarecer todos os procedimentos anteriores à obtenção dos isolados clínicos 

utilizados neste trabalho, está descrito detalhadamente em anexo (Anexo 3).  Os 

dados referentes à idade, sexo, localização das lesões e resultado do exame direto 

foram obtidos dos livros de registro do referido laboratório. 
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Este é um estudo retrospectivo realizado a partir de culturas com 

macroscopia sugestiva do gênero Trichosporon preservadas em freezer a -20ºC, sob 

forma de suspensões densas em leite em pó desnatado a 20% (Skin Milk, Difco 

Laboratories, Detroit, Michigan, EUA). 

 

Microrganismos de referência, T. ovoides INCQS 40270(ATCC 90040),    

T. inkin INCQS 40266 (ATCC 18020), T. cutaneum INCQS 40145 (ATCC 28592),    

T. mucoides INCQS 40269 (ATCC 90046), T. asteroides INCQS 40268 (ATCC 

90043) T. asahii INCQS 40267 (ATCC 90039) oriundos da American Type Collection 

Cultures (ATCC) e preservados na Coleção de Culturas do INCQS, foram utilizados 

como controle na identificação das espécies nos diferentes testes realizados neste 

trabalho. 

 

 

  

4.1 AMOSTRAS CLÍNICAS  
 

Os isolados estudados foram obtidos de amostras de unhas, pele e pêlos 

provenientes de pacientes oriundos da região metropolitana do Rio de Janeiro com 

suspeita clínica de onicomicose, dermatomicose ou piedra branca, enviadas ao 

Laboratório de Micologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, no 

período de janeiro de 2003 a dezembro de 2006.  
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4.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS ISOLADOS 
 

Foram selecionados 68 isolados clínicos que apresentavam macroscopia e 

micromorfologia típica do gênero Trichosporon, sendo excluídos todos os cultivos 

que não apresentassem aspectos característicos deste gênero.  

 

 

4.3 PURIFICAÇÃO DOS ISOLADOS 
 

Os isolados foram estriados em placa de Petri contendo o meio de extrato 

de levedura, extrato de malte e ágar (YMA/Dfico Laboratories), para certificação da 

pureza dos isolados . Quando observada a presença de contaminantes bacterianos, 

a cultura foi reestriada em meio de Sabouraud 2% glicose, com extrato de levedura 

acrescido dos antibióticos amicacina e cloranfenicol.36,108  

Após a certificação da pureza os isolados foram congelados em leite 

desnatado a 20% (Skin Milk) e os criotubos estocados em freezer a -20ºC. 

 

 

4.4 REATIVAÇÃO DOS ISOLADOS 
 

A reativação dos isolados foi realizada pelo cultivo em YM caldo e 

incubação a 25ºC por 48h. Posteriormente foram semeados em tubos com YMA e 

novamente incubados a 25ºC por 48h; a partir destes cultivos iniciais foram feitos os 

subcultivos utilizados nas diversas etapas deste estudo.   
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4.5 IDENTIFICAÇÃO DOS ISOLADOS 
 

A identificação dos isolados baseou-se no estudo das características 

macro e micromorfológicas das culturas e nos resultados dos testes fisiológicos e 

bioquímicos realizados a partir de subcultivos em YMA.9,36 

 

 

4.5.1 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA 

 

4.5.1.1 Morfologia da colônia 

 

Para estudar os aspectos morfológicos da colônia, os isolados foram 

estriados em placas de Petri contendo YMA e incubados a 25ºC durante 48-72h. As 

culturas obtidas foram observadas quanto à cor, umidade, rugosidade, elevação, 

presença ou ausência de margem e de cobertura farinosa. 

 

 

4.5.1.2 Morfologia Celular 

 

Para observação da morfologia celular foi realizado o microcultivo dos 

isolados em lâminas de vidro com fragmentos de 10 x 10 mm de ágar extrato de 

malte (MEA), incubadas em câmara úmida a 25ºC por 5 a 10 dias. Para observar a 

presença de apressórios e sarcinas, alguns isolados foram cultivados pela técnica 

de Dalmau em placas com ágar farinha de milho incubadas a 25ºC por cinco a dez 

dias. 
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Após o período de incubação as lâminas foram tratadas com lactofenol-

azul de algodão, levadas ao microscópio para observação da morfologia celular e 

fotografadas pelo programa Image Pro-plus 4.5 (Media Cypernetics, Silver Spring, 

EUA). 

 

 

 

4.5.2 CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA E FISIOLÓGICA 
 

O estudo das características bioquímicas e fisiológicas foi realizado por 

meios de testes de crescimento a 37ºC, produção de urease, fermentação de 

carboidratos, assimilação de compostos de carbono e nitrogênio, crescimento em 

meio sem vitaminas e sensibilidade à cicloheximida.58 

 A leitura dos testes bioquímicos foi realizada durante quatro semanas e 

anotada em formulário apropriado (Anexo 2).  

 

Para a identificação dos isolados foi utilizado o programa Yeast 

Identification PC Program, version 4 (Barnett et al., England, 2000).  

 

 

4.5.2.1 Crescimento a 37ºC 
 

Os isolados foram inoculados em meio YM caldo e incubados a 37ºC por 

sete dias. Após este período foram observados para verificar a presença de 

crescimento pela turvação do meio de cultura, crescimento na parede do tubo, 
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formação de película e anel na superfície e formação de sedimento no fundo do 

tubo. Foram  Realizou-se a microscopia para estudo da morfologia celular. 

 

4.5.2.2 Teste da urease 

 

Os isolados foram inoculados no meio Ágar uréia de Christensen para 

verificar a capacidade de produzir amônia pela ação da urease, tornando o meio 

alcalino e mudando a cor do indicador de pH para rosa.(Apêndice 9.1.1) 

 

4.5.2.3 Fermentação de carboidratos 

 

Em tubos com meio basal constituído de peptona e extrato de levedura em 

pH 7,0 e contendo tubos de Durham, foram adicionados individualmente, glicose, 

galactose, sacarose, maltose, lactose, celobiose, e trealose na concentração de 2% 

e rafinose na concentração de 4%. Posteriormente os tubos foram analisados para 

verificar a capacidade de fermentação de carboidratos pela presençao de gás no 

interior dos tubos de Durham 

 

 

4.5.2.4 Assimilação de compostos de carbono 

 

O teste de assimilação de compostos de carbono foi realizado em caldo 

Yeast Nitrogen Base (YNB/Difco Laboratories), com diferentes fontes de carbono: 

glicose, galactose, L-sorbose, sacarose, lactose, celobiose, glicosamina, trealose, 

melibiose, rafinose, melezitose, maltose, D-xilose, L-arabinose, D-ribose, L-
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raminose, glicerol, eritritol, adonitol, dulcitol, D-manitol, D-sorbitol, inositol, salicina,  

ácido láctico, ácido cítrico, ácido succínico, ácido glucurônico, -d-metil glicosídeo, 

todos da marca Sigma. A concentração dos açúcares nos meios de cultura foi de 

0,5%, com exceção da rafinose, cuja concentração foi de 1%. 

 

Para o teste de assimilação, a partir de um subcultivo do microrganismo 

em YMA incubado a 25C durante 24-48h, foi preparada uma suspensão em água 

destilada estéril com turvação ajustada ao padrão 2 da escala de McFarland (6 x 108 

UFC/ml). Cada tubo contendo YNB mais a fonte de carbono recebeu 0,1ml de 

inóculo, e foi incubado a 25C, com agitação diária. A glicose foi usada como 

controle do crescimento do inóculo. 

 

A leitura do teste de assimilação foi realizada observando-se a turvação 

do meio pelo crescimento do microrganismo após agitação vigorosa do cultivo; 

utiliza-se um cartão branco de 7,5 cm de altura por 12,5 cm de comprimento, com 

linhas de 0,5 mm de espessura e 0,5cm de distância uma da outra, para 

estabelecer-se o critério de turvação em 1(+), 2(+), 3(+) para o crescimento do 

microrganismo ou negativo (-) quando da ausência de crescimento.  

 

Quando a turvação no tubo oblitera totalmente as linhas, é considerado 

3(+); se as linhas aparecem como bandas difusas, o crescimento é considerado 

2(+); havendo ligeira turvação, estando as  linhas distinguíveis como tal, e suas 

bordas perfeitamente visíveis, o crescimento é considerado 1(+). A transparência do 

meio, permitindo a perfeita visualização das linhas, significa ausência de 

crescimento o que é indicado pelo sinal de negatividade (-). 
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Os tubos teste foram colocados contra o cartão, após agitação vigorosa, e 

os resultados registrados em formulário apropriado utilizado pelo Setor de Fungos 

de Referência do INCQS/Fiocruz; as leituras foram realizadas durante quatro 

semanas, com um intervalo de cinco dias cada uma. Foram considerados resultados 

positivos 3(+) e 2(+), sendo 1(+) e a ausência de crescimento, considerados 

resultados negativos.(Apêndice 2) 

 

 

4.5.2.5 Assimilação de Compostos Nitrogenados 
 

O teste de assimilação de compostos nitrogenados foi realizado em tubos 

com caldo YCB (Yeast Carbon Base-Difco), aos quais foram adicionados 

individualmente, lisina a 0,056% como fonte de nitrogênio orgânico, nitrato de 

potássio (KNO3) a 0,078% e nitrito de sódio (NaNO2) como fontes de nitrogênio 

inorgânico 

 

O inóculo foi o mesmo utilizado no teste de assimilação de compostos de 

carbono e incubado a 25C. Após uma semana de incubação, um segundo tubo com 

meio de cultura YCB mais a fonte de nitrogênio estudada, foi inoculado com 50 µl de 

inóculo retirado do primeiro tubo teste e incubado a 25C durante sete dias. 

 

A leitura foi realizada com o segundo tubo teste; ocorrendo turvação 

correspondente a 2(+) ou 3(+), conforme descrito anteriormente, o resultado foi 

considerado positivo, significando que o microrganismo foi capaz de utilizar a fonte 

de nitrogênio. A ausência de turvação ou leitura de 1(+) foi considerado negativo. 
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4.5.2.6 Crescimento em Meio de Cultura Sem Vitaminas 
 

A verificação do crescimento em meio de cultura sem vitaminas foi 

realizada em caldo YVFB (Yeast Vitamin Free Base, Difco Laboratories). O inóculo, 

o mesmo utilizado para a verificação da assimilação de compostos de carbono, foi 

incubado a 25C durante sete dias. Após este tempo, foi transferido 50 µl para um 

segundo tubo com o mesmo meio, como realizado na assimilação de compostos 

nitrogenados. A leitura foi feita utilizando-se o segundo tubo teste, sendo a turvação 

correspondente a 3(+) indicadora da capacidade de crescimento na ausência de 

vitaminas 

 

 

4.5.2.7 Sensibilidade à Cicloheximida 
 

Para a realização do teste de sensibilidade à cicloheximida (Sigma) foi 

utilizado o caldo YNB com glicose 0,5% e cicloheximida nas concentrações de 100 e 

1000 ppm (partes por milhão). O inóculo foi o mesmo utilizado no teste de 

assimilação de compostos de carbono, e os tubos foram incubados a 25C, com 

agitação diária, durante quatro semanas. 

 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 A descrição estatística paramétrica dos dados utilizou-se de freqüências 

absolutas, proporções, médias e desvios padrões; na descrição gráfica fez-se uso 

de gráficos em setores e em colunas. 
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 A comparação entre proporções de grupos independentes foi realizada 

por meio da distribuição normal padrão (estatística z) ou teste exato de Fisher e 

entre classificações de variáveis dicotomizadas por meio do teste binomial. 

 

 A homogeneidade das distribuições de variáveis categóricas foi verificada 

pela estatística qui-quadrado. Quando heterogêneas, o particionamento do qui-

quadrado permitiu decidir pelas proporções que se distinguiram estatisticamente de 

outras. 

 

 A análise estatística fez uso do aplicativo Excel 2002 da Microsoft 

Corporation e do programa estatístico SPSS for Windows versão 10.0.1. 

 

 As decisões estatísticas foram tomadas ao nível de significância de  = 

0,05 (5%). 



                                                                                                                                             

5. RESULTADOS 
 

5.1 IDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA DOS ISOLADOS 

 

Foram estudados 68 isolados clínicos de Trichosporon spp. provenientes 

de diferentes amostras de unhas, pele e pêlos. Todos os isolados avaliados 

hidrolisaram a uréia e não fermentaram os carboidratos. O resultado dos testes 

bioquímicos e o estudo das características micromorfológicas permitiram identificar 

56 (82,3%) isolados como Trichosporon ovoides e quatro (5,9%) como Trichosporon 

inkin. Apenas oito isolados (11,7%), não foram identificados por esta metodologia. 

Gráfico 1.  

As espécies identificadas, T. ovoides e T. inkin, mostraram perfis variáveis 

quanto à assimilação de fontes de carbono e nitrogênio testadas.  

 

 



                                                                                                                                            Resultados 54

Gráfico 1- Distribuição das espécies dos 68 isolados de Trichosporon 
estudados 

 

 

 
 

Trichosporon ovoides 
82,3% 

Trichosporon inkin
5,9% 

 

Trichosporon spp 
11,8% 

 

5.1.1 Trichosporon ovoides  

a) Macromorfologia 

Em YMA a 25ºC por 10 dias, as colônias de T.ovoides foram elevadas ou 

planas, com centro cerebriforme e margem, presente em alguns isolados, larga com 

fissuras radiais profundas; coloração creme tendendo ao branco, aspecto seco e 

farinoso.Figura1. 

 

b) Micromorfologia 

A observação microscópica dos cultivos com dois dias de crescimento, a 

25ºC em MEA mostrou poucos blastoconídios, muitas hifas septadas e artroconidios.  

Com 10 dias apresentaram-se quase totalmente filamentosos com 

artroconidios numerosos e bem desenvolvidos, longos e cilíndricos ou curtos com 

bordas arredondadas. Figuras 2 -5. 
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c) Caracterização bioquímica 

T.ovoides: 1-macromorfologia; micromorfologia (400X): 2 e 3- hifas septadas e 

artroconidios ;4 e 5 blastoconídios- (coloração: lactofenol azul de algodão) 
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T. ovoides cresceu a 37ºC, foi resistente à cicloheximida a 1000 e a 100 

ppm e hidrolisou a uréia (Apêndices). Não fermentou carboidratos e não cresceu em 

meios sem vitaminas. 

 

T. ovoides assimilou glicose, galactose, sacarose, maltose, trealose, metil- 

glicosídeo, celobiose, inositol, ácido lático e lisina.  

 

Não assimilou melibiose, adonitol, nitrito de potássio. A assimilação foi 

variável para sorbose, glicosamina, salicina, lactose, rafinose, melezitose, glicerol, 

eritritol, manitol, sorbitol, ácido succínico e nitrato de potássio.   

 

 

5.1.2 Trichosporon inkin 

a) Macromorfologia 

 

Em YMA a 25ºC por 10 dias, as colônias de T. inkin 

apresentaram-se elevadas, cerebriformes, circunscritas e sem zona marginal, de 

coloração creme ligeiramente amarelada e escurecendo com o envelhecimento. 

Figuras 1 e 2. 

 

 

b) Micromorfologia 

Microscopicamente apresentou artroconidios longos e cilíndricos ou 

retangulares, com poucos blastoconídios (Figura 5). Apressórios e sarcinas foram 

observados em cultivos realizados em MEA e ágar farinha de milho.  (Figuras 3 e 4) 
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T. inkin- macromorfologia: 6 e7; micromorfologia: 8-“Sarcinas” (400x), 9-apressórios (1000x),  
10- hifas, artroconídios e sarcinas (400x) - (coloração: lactofenol azul de algodão). 
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c) Caracterização bioquímica 

T. inkin cresceu a 37ºC, foi resistente à cicloheximida a 1000 e a 100 ppm, 

hidrolisou a uréia; não fermentou carboidratos e não cresceu em meios sem 

vitaminas.  

 

T. inkin assimilou glicose, galactose, ribose, xilose, sacarose, maltose, 

trealose, metil-glicosídeo, celobiose, lactose, melezitose, glicerol, eritritol, inositol, 

ácido lático e lisina.  

 

Não assimilou sorbose, arabinose, raminose, salicina, melibiose, rafinose, 

adonitol, dulcitol, sorbitol, ácido succínico e nitrato de potássio. Foi variável para o 

nitrito de potássio.  

 

O perfil bioquímico dos isolados identificados está resumido no quadro 8. 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                Resultados 59

Quadro 8- Características bioquímicas de T. ovoides e T. inkin 
 

 
Fontes de carbono T. ovoides T. inkin 

   
1. Glicose + + 

2. Galactose + + 
3. Sorbose V - 
4. Glicosamina V V 
5. Ribose + + 
6. Xilose        + + 
7. Arabinose V - 
8. Raminose V - 
9. Sacarose  + + 
10. Maltose + + 
11. Trealose + + 
12. Metil-glicosídeo + + 
13. Celobiose + + 
14. Salicina V - 
15. Melibiose - - 
16. Lactose V + 
17. Rafinose V - 
18. Melezitose V + 
19. Glicerol V + 
20. Eritritol V + 
21. Adonitol - - 
22. Dulcitol - - 
23. Manitol V V 
24. Sorbitol V - 
25. Inositol + + 
26. Acido lático + + 
27. Acido succínico V - 

Fontes de nitrogênio   

28. KNO3 - - 
29. KNO2 V V 
30. Lisina + + 

Testes adicionais   

31. Cicloheximida 0,1% + + 
32. Cicloheximida 0,01% + - 
33. Uréia + + 
34. Crescimento 37ºC + + 
35. Meio sem vitaminas - - 

V= variável 
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5.2 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS ISOLADOS AVALIADOS SEGUNDO 

FONTE DE ISOLAMENTO, SEXO E IDADE DO PACIENTE 

 

5.2.1 Fonte de isolamento 

 

Dos 68 isolados avaliados, 47 (69,1%) foram provenientes de unhas; dez 

(14,7%) de lesões cutâneas e 11 (16,2%) de pêlos. Tabela 1. 

 

 Dos isolados obtidos a partir de unhas (n=47), 32 (68,1%) foram 

provenientes de unhas das mãos e 15 (31,9%) de unhas dos pés. Dos isolados 

obtidos a partir de unhas das mãos, 28 (28/32; 87,5%) foram identificados como T. 

ovóides e quatro (4/32;12,5%) não foram identificados. Nas unhas dos pés foram 

obtidos 15 (15/15; 100%) isolados, sendo todos identificados como T. ovoides. 

Trichosporon inkin não foi encontrado nas unhas. Tabela 1. 

 

Dos dez (10/47; 14,7%) isolados de lesões cutâneas, três (3/10; 30,0%)  

foram oriundos de região plantar; três (3/10; 30,0%) de região inguinal; dois (2/10; 

20,0%) de espaços interdigitais; um (1/10;10,0%) de região glabra e um (1/10; 

10,0%) de região palmar. A distribuição das espécies de Trichosporon isoladas 

destas localizações é mostrada na Tabela 1. 

 

Dentre os 11 isolados (11/47; 16,2%) oriundos de pêlos, dez (10/11; 

90,9%) foram provenientes de piedra branca do couro cabeludo e um (1/11; 9,1%) 

de piedra branca de pêlos genitais.  Trichosporon ovoides foi isolado como agente 

etiológico de piedra branca em sete casos (7/11; 63,6%), sendo seis (6/7; 85,7%) em 
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pêlos do couro cabeludo e um (1/7; 14,3%) localizado nos pêlos genitais. T. inkin foi 

isolado dos pêlos do couro cabeludo de dois (2/11; 18,2%) pacientes não havendo 

registro de piedra branca genital produzida por esta espécie nesta pesquisa. Dois 

isolados não identificados (2/11; 18,2%) foram observados em piedra branca do 

couro cabeludo. Tabela 1. 

 

A comparação entre as proporções dos isolados nas unhas, pele e pêlos 

evidencia, com significância estatística (p<0,05), maior incidência de casos nas 

unhas do que na pele (z = 6,09; p<0,0001) ou em pêlos (z = 5,77; p<0,0001). As 

proporções de casos em pele e em pêlos se apresentam sem diferença 

estatisticamente significativa (p>0,05): z = 0,22; valor-p = 0,827). 

 
 

Tabela 1: Distribuição das espécies de Trichosporon segundo fonte de isolamento 
(Rio de Janeiro, 01/2003 – 12/2006). 

Fonte de 
isolamento 

Trichosporon 
ovoides 

Trichosporon 
inkin 

Trichosporon 
spp. 

número de 
isolados 

% por 
fonte de 

isolamento 

% por 
número de 
isolados 

Unhas 43 - 4 47   

Mãos 28  (87,5%) – 4    (12,5%) 32 100% 68,1 

Pés 15  (100%) – – 15 100% 31,9 

Pele 6 2 2 10   

Plantar 2  (66,7%) – 1    (33,3%)  3 100% 30,0 

Inguinal 1  (33,3%) 2    (66,7%) – 3 100% 30,0 

Interdigital 1     (50%) – 1    (50%) 2 100% 20,0 

Glabra 1   (100%) – – 1 100% 10,0 

Palmar 1  (100%) – – 1 100% 10,0 

Pêlos 7 2 2 11   

Couro 
cabeludo 6    (60%) 2    (20%) 2    (20%) 10 100% 90,9 

Genitais 1  (100%) – – 1 100% 90,09 

Total de 
isolados 56 4 8 68   
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5.2.2 Sexo 

Os isolados oriundos de pacientes do sexo feminino foram 48 (n=68; 

70,6%). A espécie T. ovoides foi a mais freqüentemente isolada (41/48; 85,4%); as 

outras espécies isoladas foram T inkin (2/48; 4,2%) e Trichosporon spp. (5/48; 

10,4%).  

 

Os isolados oriundos de pacientes do sexo masculino foram 20 (n=68; 

29,4%). A espécie T. ovoides foi a mais freqüentemente isolada (15/20; 75,0%); as 

outras espécies identificadas foram dois (2/20; 10,0%) isolados de T inkin e três 

(3/20; 15,0%). de Trichosporon spp. 

A Tabela 2 e o Gráfico 2 ilustram a distribuição das espécies segundo o 

sexo. 

Não foi observada diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre 

as proporções de casos de T. ovoides no sexo feminino e no sexo masculino (teste 

exato de Fisher; valor-p = 0,316).  

 

Trichosporon inkin foi pouco freqüente em ambos os sexos, revelando 

inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre os sexos (teste 

exato de Fisher; valor-p = 0,575).  
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Para os isolados não identificados fenotípicamente observou-se inexistência 

de diferença estatisticamente significativa entre os sexos (teste exato de Fisher; 

valor-p = 0,685). 

Tabela 2: Distribuição das espécies de Trichosporon segundo o sexo 
(Rio de Janeiro,  01/2003 a 12/2006). 

Sexo 

Masculino Feminino  
Espécie 

n % n % 

Total % 

Trichosporon ovoides 15 75,0 41 85,4 56 82,3 

       

Trichosporon inkin 2 10,0 2 4,2 4 5,9 

       

Trichosporon spp. 3   15,0 5 10,4 8 11,8 

       

Total de isolados 20 100,0 48 100,0 68 100,0 

 
 
 
 
 

Gráfico 2 - Distribuição das espécies de Trichosporon segundo o sexo 
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5.2.3 Idade 

A idade dos pacientes variou de dois a 83 anos, com média de 47,0 anos 

(desvio padrão de 23,9 anos). 

 

Nas faixas etárias entre 11 a 20 anos e 81 a 90 anos, foi observado o 

menor número de isolamentos. A partir dos quarenta anos esta ocorrência passa a 

ser mais expressiva, verificando-se incidência com maior significância nos indivíduos 

de 61 a 70 anos em relação às demais faixas etárias, perfazendo o total de dezoito 

isolados (18/68; 26,5%). A idade de cinco  pacientes (5/68; 7,4%) não foi registrada. 

T. ovoides ocorreu em todas as faixas etárias e em três pacientes sem 

idade declarada. 

 

O teste do qui-quadrado indica heterogeneidade na distribuição de T. 

ovoides segundo as décadas de idade (2 = 31,396; g.l. = 8; valor-p = 0,0001), cujo 

particionamento revela, com significância estatística (p<0,05), presença expressiva na 

faixa de 61 a 70 anos. Registra ainda expressiva redução nas faixas de idade de 11 a 

20 anos e na de 81 a 90 anos. Nas demais faixas de idades a proporção de casos 

não apresenta diferença estatística significante (p>0,05).  

 

Os isolados de T. inkin (n=4) ocorreram nos pacientes mais jovens [faixas 

etárias de zero a 10 anos, de 11 a 20 e de 21 a 30, acometendo um (1/4; 25,0%) 

paciente em cada uma destas faixas] e um isolado (1/4; 25,0%) em paciente sem 
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registro de idade. Dos oito isolados de Trichosporon spp., dois (2/8; 25,0%) ocorreram 

em crianças de zero a dez anos, um (1/8;12,5%) em paciente de 31 a 40 anos e dois 

(2/8; 25,0%) em pacientes de 61 a 70 anos. Houve ainda dois isolados (2/8;25,0%) 

em cada uma das faixas etárias de 71 a 80 e de 81 a 90 anos, e um (1/8; 12,5%) em 

paciente sem idade declarada (Tabela 3). A pequena quantidade de isolados T. inkin 

e Trichosporon spp. não permite uma avaliação de diferença estatisticamente 

significativa entre as faixas etárias. 

Tabela 3 : Distribuição das espécies de Trichosporon segundo a faixa etária 
 (Rio de Janeiro, 01/2003 – 12/2006). 

 

Faixa etária Espécies 
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 N.D 

n % 

T.ovoides 6 1 3 4 9 9 16 4 1 3 56 82,3 

             

T. inkin 1 1 1 - - - - - - 1 4 5,9 

             

Trichosporon spp. 2 - - 1 - - 2 1 1 1 8 11,8 

             

Número de 
isolados 

9 2 4 5 9 9 18 5 2 5 68 100 

 

 

5.3 DISTRIBUIÇÃO DOS ISOLADOS DE TRICHOSPORON DE ACORDO COM A 

FONTE DE ISOLAMENTO E SEXO 

 

Dos 47 isolados oriundos de unhas, 35 (35/47; 74,5%) foram observados 

em pacientes do sexo feminino, e 12 (25,5%) em pacientes do sexo masculino, 

evidenciando diferença estatisticamente significativa entre os sexos (teste binomial 

50-50; valor-p = 0,001). Dos 32 (32/47; 68,1%) isolados obtidos a partir de unhas 

das mãos, 24 (24/32; 75,0%) foram oriundos do sexo feminino e oito (8/32; 25,0%) 
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do sexo masculino, indicando ocorrência significativamente maior (p<0,05) nas 

unhas de mulheres do que nas unhas de homens (teste binomial 50-50; valor-p = 

0,008). Nas unhas dos pés foram obtidos 15 (15/47; 31,9%) isolados, sendo 11 

(11/15; 73,3%) no sexo feminino e quatro (4/15; 26,7%) no sexo masculino, 

indicando inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) das 

proporções entre os sexos (teste binomial 50-50; valor-p = 0,118). 

 

Dos dez (10/68; 14,7%) isolados de lesões cutâneas, seis (6/10; 60,0%) 

foram isolados no sexo masculino, sendo dois (2/6; 33,3%) na região plantar, três 

(3/6; 50,0%) na região inguinal e um (1/6; 16,7%) em espaços interdigitais. No sexo 

feminino foram obtidos quatro (4/10; 40,0%) isolados distribuídos igualmente (1/4; 

25,0%) nas regiões plantar, interdigital, glabra e palmar, conforme mostra a Tabela4. 

 

Dentre os 11 isolados (11/47; 16,2%) oriundos de pêlos, dez (10/11; 

90,9%) foram provenientes de piedra branca do couro cabeludo e um (1/11; 9,1%) 

de piedra branca de pêlos genitais.  No couro cabeludo, nove isolados (9/10; 90,0%) 

foram obtidos no sexo feminino e apenas um (1/10;10,0%) foi isolado no sexo 

masculino. O isolado de piedra branca genital ocorreu no sexo masculino (1/1; 

100,0%). 
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Tabela 4: Distribuição de espécies de Trichosporon  de acordo com a fonte de 
isolamento e sexo (Rio de Janeiro, 01/2003 – 12/2006). 

Sexo Fonte de 
isolamento Masculino Feminino 

Número 
de 

isolados 

% por 
fonte de 

isolamento 

% por 
número de 
isolados 

Unhas 12 35 47  69,1 

Mãos 8 24 32 68,1  

Pés 4 11 15 31,9  

Pele 6 4 10  14,7 

Plantar 2 1 3 30,0  

Inguinal 3 - 3 30,0  

Interdigital 1 1 2 20,0  

Glabra - 1 1 10,0  

Palmar - 1 1 10,0  

Pêlos 2 9 11  16,2 

Couro cabeludo 1 9 10 90,9  

Genitais 1 - 1 9,1  

Número de 
isolados 20 48 68  100 

 

 

 

5.4 DISTRIBUIÇÃO DOS ISOLADOS DE TRICHOSPORON DE ACORDO COM A 

FONTE DE ISOLAMENTO E FAIXA ETÁRIA  

 

Houve predomínio de lesões ungueais nas faixas etárias de 41 a 50 (7/47; 

14,9%), de 51 a 60 (9/47; 19,1%) e de 61 a 70 (18/47; 38,8%), havendo registro de 

apenas um (1/47; 2,1%) isolado em pacientes de 21 a 30 anos obtido das unhas dos 

pés. Pacientes abaixo desta faixa não apresentaram lesões ungueais, e em 

indivíduos com mais de setenta anos os isolamentos ungueais foram menos 

freqüentes. Todos os isolados (34/47; 72,3%) obtidos de pacientes com mais de 50 

anos foram provenientes de lesões ungueais. 
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O acometimento da pele, embora menos freqüente, ocorreu tanto em 

pacientes na faixa etária de zero a dez anos quanto em adultos abaixo dos 

cinqüenta anos, sendo obtidos dez isolados (10/68; 14,7%) oriundos de lesões 

cutâneas. Dentre estes o maior número de ocorrências foi observado em pacientes 

na faixa etária de 31 a 40 anos com a obtenção de três isolados 3/10; 30,0%). 

Tabela 5. 

 

Os isolados obtidos a partir de pêlos foram 11 (11/68; 16,2%), sendo 8 

(8/11; 72,7%) provenientes de pacientes de zero a dez e um (1/11; 9,1%) de 

paciente de 11 a 20 anos, ambos no couro cabeludo. Na faixa etária de 21 a 30 anos 

houve um (1/11; 9,1%) isolado oriundo de pêlos genitais.  Houve ainda um (1/11; 

9,1%) isolado de paciente sem registro de idade 

 

A distribuição dos isolados nas unhas segundo as faixas de idade 

consideradas mostrou-se não homogênea (2 = 55,818; g.l. = 8; p < 0,0001), pois o 

particionamento da estatística qui-quadrado indica, com significância estatística 

(p<0,05), presença expressiva de isolados nas unhas na faixa de 61 a 70 anos. As 

proporções nas demais faixas etárias são estatisticamente equivalentes (p<0,05). 

 

A pequena quantidade de isolados na pele e nos pêlos não permite uma 

avaliação de diferença estatisticamente significativa pelas faixas etárias. 
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Tabela 5: Distribuição de espécies de Trichosporon de acordo com a fonte de isolamento e 
faixa etária (Rio de Janeiro, 01/2003 – 12/2006). 

Faixa etária Fonte de 
isolamento 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 N.D 

Número 
de 

isolados 
% 

Unhas     1 2 7 9 18 5 2 3 47 69,1% 

Mãos - - - 1 4 6 15 4 1 1 32  

Pés - - 1 1 3 3 3 1 1 2 15  

Pele 1 1 2 3 2     1 10 14,7% 

Plantar - - - 1 1 - - - - 1 3  

Inguinal - 1 1 - 1 - - - - - 3  

Interdigital - - - 2 - - - - - - 2  

Glabra 1 - - - - - - - - - 1  

Palmar - - 1 - - - - - - - 1  

Pêlos 8 1 1       1 11 16,2% 

Couro 
cabeludo 8 1 - - - - - - - 1 10  

Genitais - - 1 - - - - - - - 1  

Número de 
isolados 9 2 4 5 9 9 18 5 2 5 68 100,0% 

 
 
 

 
Gráfico 3- Distribuição de espécies de Trichosporon de acordo com a fonte de isolamento e 

faixa etária 
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5.5 COEXISTÊNCIA DE TRICHOSPORON COM OUTROS FUNGOS 

 

Em 49 (49/68; 72,1%) cultivos, dentre os 68 isolados avaliados, houve 

isolamento exclusivo de Trichosporon spp. e em 19 (19/68; 27,9%) houve isolamento 

concomitante de outros fungos. 

 

Dentre as 19 culturas mistas, houve coexistência com T. ovoides em 14 

(14/19; 73,7%), sendo observada a associação com Candida spp. em quatro (4/14; 

28,6%) cultivos provenientes de unhas das mãos; a associação com fungos 

oportunistas (Scytalidium dimidiatum e Fusarium spp.) ocorreu 5 (5/14; 35,7%) 

cultivos, dos quais um (1/5; 20,0%) proveniente de pele e quatro (4/5; 80,0%) 

oriundos das unhas, e com dermatófitos (Trichophyton rubrum; Trichophyton 

mentagrophytes e Epidermophyton floccosum) foi observada em cinco (4/14; 28,6%) 

cultivos oriundos de pele e unhas. Tabela 5 

 

 Em apenas uma cultura (1/19; 5,3%) com isolamento de T. inkin foi 

observada associação com T. rubrum em uma lesão na região inguinal.  

 

Dentre as espécies não identificadas de Trichosporon spp. (4/19; 21,1%) 

houve um caso (1/4; 25,0%) de coexistência com Candida spp. nas unhas das mãos 

e três (3/4; 75,0%) casos de ocorrência simultânea com T. mentagrophytes, sendo 

um nas unhas das mãos, um em espaços interdigitais e outro em pêlos do couro 

cabeludo. Tabela 6. 
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Tabela 6- Ocorrência simultânea de diferentes fungos e Trichosporon spp. de acordo com a 
fonte de isolamento (Rio de Janeiro, 01/2003 – 12/2006). 

Isolados do gênero Trichosporon/ Local de isolamento 

T. ovoides T. inkin 
Isolados não 
identificados 

Microrganismos 
associados 

 U  -     Pe   -   Po    U   -     Pe   -  Po      U   -     Pe  - Po   

Número 
de 

cultivos 
mistos 

% 

Leveduras            

Candida spp. 4 - -   - - - 1 - - 5 26,3 

Fungos oportunistas            

S. dimidiatum  2 - -   -      2 10,5 

Fusarium spp. 2 1 -   - - - - - - 3 15,8 

Dermatófitos            

T. rubrum 2 1 -    - 1 - - - - 4     21 

T. mentagrophytes 1 - -    - - - 1 1 1 4     21 

E. floccosum - 1 -    - - - - - - 1  5,3 

Número de cultivos mistos   14    1       4 19    99,9 

U  = unhas 
Pe= pele 
Po= pelos 

 

 



                                                                                                                                                    

6. DISCUSSÃO 

No Brasil, relatos de micoses causadas pelo gênero Trichosporon, nos 

últimos 30 anos, são poucos e baseados em pequena amostragem. Os isolados de 

Trichosporon descritos estavam relacionados com pêlos do couro cabeludo e da 

região inguinal, e mais raramente com as unhas.3,13,14,15,20,32,39,62,79,80,93,110, No 

presente estudo de 68 isolados do gênero Trichosporon, todos de origem clínica,    

T. ovoides foi a espécie predominante sendo identificado em 82,3% dos isolados. 

Segundo Guého et al.33 (1992), Trichosporon ovoides substitui a denominação 

amplamente usada, porém ambígua, T. beigelii. 

  

A infecção fúngica das unhas ou onicomicose é considerada uma das 

mais freqüentes onicopatias em todo o mundo,7(verifique a referencia) sendo causada 

principalmente por dermatófitos.21,40,72 Apesar disto há um grande número de 

leveduras e fungos filamentosos não dermatófitos que podem ser isolados das 

unhas como sapróbios e ou como agentes de onicomicoses, dentre os quais estão 

as espécies de Trichosporon, que são relacionadas cada vez mais com 

onicomicoses.7,75 
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No presente estudo as unhas foram o principal sitio de isolamento das 

várias espécies de Trichosporon analisadas, o que está de acordo com Restrepo e 

De Uribe83 (1976), que citam esta localização como sítio provável para o isolamento 

de Trichosporon spp.  

 

Muitos pesquisadores sugerem Trichosporon spp. como principal agente 

de onicomicose, embora geralmente não façam referência às espécies envolvidas 

identificando os isolados como Trichosporon beigelii ouTrichosporon cutaneum 7,42  

 

Atualmente a detecção de leveduras não Candida spp. chama atenção 

para estes microrganismos que são considerados emergentes como causadores de 

onicomicose, principalmente quando são isolados em cultivos puros e o exame 

direto da amostra clínica evidencia hifas, artro e blastoconídios.5,6,83 Entretanto, 

Candida spp. e  dermatófitos são patógenos conhecidos que também produzem 

estas estruturas e estão freqüentemente associados a Trichosporon spp. nas unhas, 

o que torna muito difícil determinar o significado de Trichosporon spp. nesta 

localização. Fusaro e Miller31 (1984), que relataram o primeiro caso de onicomicose 

por Trichosporon sp. nos EUA, conseguiram isolar e identificar o  agente, mas nem 

sempre isto é possível. É relevante lembrar que amostras clínicas positivas para 

onicomicose ao exame direto sugerem fortemente o caráter patogênico dos isolados 

quando levam a obtenção de cultivos puros. Embora este seja um ponto ainda 

controverso, este conceito é reforçado pelos dados existentes na literatura que 

revelam a ocorrência de espécies do gênero Trichosporon nas unhas 

lesadas.7,40,83,92 
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Os resultados obtidos no atual estudo demonstram que a maioria dos 

isolados analisados é proveniente de unhas e dentre estes, 72,4% dos isolados 

foram obtidos em cultivos puros o que, de acordo com a literatura consultada, 

permite supor que apresentem caráter patogênico.   

 

Quanto à caracterização de espécies, há poucos trabalhos e é provável 

que as dificuldades existentes na caracterização fenotípica dos isolados de 

Trichosporon spp. limitem o número de pesquisas  nesta área. Outras vezes relatam 

pequeno número de isolados, como o estudo realizado no Paraná por Souza et al. 

(2007) que em ampla amostragem identificou apenas sete isolados como T. asahii, 

T. inkin. T. mucoides e T. ovoides causando onicomicose. Apesar de alguns autores 

fazerem referência à alta freqüência e ao poder patogênico das espécies de 

Trichosporon nas unhas, dificilmente fazem sua identificação.42,78 O presente estudo 

encontrou associação entre Trichosporon ovoides e onicomicose, sendo esta a única 

espécie identificada em amostras de unhas. 

 

Quanto ao acometimento cutâneo é pouco observado, sendo geralmente 

associado ao parasitismo dos pelos ou a processos sistêmicos.89,104 Alguns autores 

relatam a presença de lesões cutâneas pruriginosas em pacientes com piedra 

branca genital,89 enquanto outros afirmam que a pele é afetada raramente.78 A 

associação tricosporonose e AIDS ou com pacientes imunocomprometidos por 

outras doenças, vem sendo relatada com freqüência cada vez maior sendo comum, 

nestes casos, a ocorrência de lesões eritemato-escamosas, nódulos subcutâneos e 

pápulas. 71,110 
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Esta pesquisa identificou Trchosporon ovoides isoladamente em 60% das 

amostras de pele, sendo encontrados dois isolados em culturas mistas com 

Trichophyton rubrum e Epidermophyton floccosum. Diante da coexistência com 

dermatófitos a patogenicidade dos isolados de T. ovoides não pode ser comprovada, 

pois ao exame direto os dois microrganismos apresentam hifas e artroconidios, o 

que permite diagnosticar uma micose, mas não a sua etiologia. Por outro lado, 

alguns autores acreditam que Trichosporon sp. seja patogênico mesmo quando 

associado a T. rubrum.42 

 

No presente estudo Trichosporon inkin, fungo patogênico atualmente 

relacionado a casos de micoses sistêmicas fatais,56,65 foi observado, como 

esperado, na pele da região genital. Apesar da pequena amostragem estudada, este 

resultado está de acordo com a literatura que indica esta área como o principal sítio 

de isolamento desta espécie, mesmo em paciente sem lesões aparentes.34,35 

Embora Trichosporon inkin tenha sido isolado de mulheres com lesões pruriginosas 

inguinais e perianais,1,100 estudos demonstrando esta associação são poucos. Na 

maioria dos trabalhos referentes à área genital os autores fazem menção apenas à 

ocorrência de Trichosporon spp. ou Trichosporon beigelii nesta região, o que dificulta 

a avaliação e a comparação de resultados.22,48,90,101  

 

O acometimento dos pêlos por Trichosporon é conhecido mundialmente 

como piedra branca, infecção considerada esporádica, que ocorre principalmente 

em climas tropicais. No Brasil a literatura é discordante sobre a localização da piedra 

branca. Alguns autores citam a ocorrência em pêlos do couro cabeludo como sendo 
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mais freqüente em relação à localização genital,20 e outros defendem justamente o 

contrário.14,15 

 

Em 1991, Gondim-Gonçalves et al.39 no Rio de Janeiro relataram três 

casos de crianças com piedra branca no couro cabeludo. Pontes et al.80 (2002) na 

Paraíba e Diniz e Souza Filho,20 (2003) no Espírito Santo, encontraram alto índice de 

piedra branca no couro cabeludo de crianças, sendo o agente identificado como 

Trichosporon spp. Resultados semelhantes a estes, foram obtidos no presente 

trabalho, onde 16% dos isolados estudados originaram-se de pacientes com piedra 

branca, a maioria (71,7%) nos pêlos do couro cabeludo de crianças. A espécie mais 

observada nestas crianças foi Trichosporon ovoides, o que está de acordo com a 

literatura consultada, que relata esta espécie como o principal agente de piedra 

branca do couro cabeludo.37,45, Entretanto, Kiken et al.55 (2006) nos EUA, 

encontraram Trichosporon cutaneum, T. asahii, e T. mucoides, causando piedra 

branca em crianças, mas deve-se observar que este autor considera T. cutaneum 

sinonímia de T. beigelii, nome tido como dúbio por Guého et. al.(1994), que 

consideram T. beigelii sinonímia de T. ovoides.  

 

É relevante comentar que o presente estudo identificou Trichosporon inkin 

causando piedra branca no couro cabeludo de dois pacientes e Trichosporon 

ovoides, tradicionalmente observado no couro cabeludo,34,35, foi identificado como 

agente de piedra branca genital em um paciente.  
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Com relação ao sexo dos pacientes predominaram os isolados 

provenientes do sexo feminino, identificados na maioria (85,4%) como Trichosporon 

ovoides. 

 

A maior parte dos isolados avaliados neste estudo foi proveniente de 

unhas lesadas de pacientes do sexo feminino, o que está de acordo com a maioria 

dos autores que relatam maior freqüência de onicomicose por levedura no sexo 

feminino,4,78,92  Estudos recentes indicam um aumento na freqüência de onicomicose 

por Trichosporon spp. sendo relatados nas unhas, T.asahii, T. mucoides, T. ovoides,  

T. inkin. e T. dermatis84,92  o que difere do presente estudo, que identificou apenas T. 

ovoides em amostras de unhas. Em relação à faixa etária observou-se que há 

diferenças de acordo com as populações estudadas, o que talvez possa refletir as 

diferentes condições ambientais a que estão expostos os pacientes; no Brasil, 

Souza et al.92 (2007) encontraram principalmente onicomicose das mãos em 

mulheres de 40 a 60 anos, enquanto na Colômbia, Alvarez et al.4 (2004), 

observaram o mesmo, mas em pacientes de 41 a 50 anos. Han et al.42 (2000), na 

Coréia, encontraram principalmente pacientes masculinos com lesões nas unhas 

dos pés e com idades de 40 a 49 anos.  

 

Os resultados do presente trabalho mostram principalmente mulheres 

apresentando onicomicose por Trichosporon ovoides nas mãos, mas o maior 

número de acometimentos ocorreu na faixa etária de 61 a 70 anos.  
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Embora haja relatos indicando a ocorrência de onicomicose na infância,34 

no atual estudo não foram obtidos isolados de unhas em pacientes com menos de 

21 anos.  

 

Quanto ao acometimento dos pêlos os resultados obtidos nesta pesquisa 

estão de acordo com autores brasileiros que relatam a piedra branca do couro 

cabeludo principalmente em pacientes do sexo feminino,20,39,80 sendo identificados 

Trichosporon ovoides e T. inkin.  Recentemente, resultados diferentes foram 

encontrados por Kiken et al. (2006) nos EUA, que embora tenham relatado piedra 

branca do couro cabeludo principalmente em meninas, identificaram como agentes 

as espécies T. asahii, T. mucoides e T.cutaneum. Em relação à idade, os autores 

apresentam resultados semelhantes aos nossos, relatando a ocorrência de 

infecções provocadas por Trichosporon spp. principalmente em crianças na fase pré-

escolar.39,55  

 

Para o nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a identificar as 

espécies patogênicas do gênero Trichosporon isoladas de materiais clínicos 

provenientes de pacientes atendidos no Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 



                                                                                                             

7. CONCLUSÕES 

 

 O estudo morfológico e bioquímico de 68 isolados clínicos de 

Trichosporon spp. no Rio de Janeiro permitiu identificar 56 (82,3%) 

Trichosporon ovoides e 4 (5,9%) T. inkin; não foi possível caracterizar a 

espécie de 8 (11,8%) isolados. 

 Trichosporon ovoides foi a única espécie isolada a partir de unhas. 

 Trichosporon ovoides afetou indistintamente ambos os sexos 

independentemente do local afetado. 

 Foi observado um maior acometimento de unhas no sexo feminino na 

faixa etária de 61 a 70 anos. 

 Trichosporon inkin foi isolado como agente de piedra branca em pêlos do 

couro cabeludo. 

 O diagnóstico micológico correto destas leveduras é relevante, pois o 

acometimento de pele e unhas pode acarretar um diagnóstico clínico 

errôneo de dermatofitose. 
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9. APÊNDICES  
 

9.1 Caracterização bioquímica 

9.1.1 Teste da urease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1                        2                               3                               4                                 5  

                           Urease positiva                                                               Urease negativa 

 

 



                                                                                                                                          Apêndices 90

9.1.2 Assimilação de compostos de carbono e nitrogênio 

 

Inoculação em YCB e YNB 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                a                             b                         c                          d 

Leitura dos testes bioquímicos : a:negativo; b:1+ (negativo);    c: 2+  e d:3+ (positivo 
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Distribuição de espécies de Trichosporon  de acordo com a fonte de isolamento, idade e sexo   
 

Faixa etária 
Local 

0 --- 10 11 --- 20 21 ---30 31 ---40 41 --- 50 51 --- 60 61 --- 70 71 --- 80 81 --- 90 
Não 

declarada 

Número de 
Isolados 

n 
% 

 M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T  
Unhas   n=47    - - - - - 1   2   7   9   18   5   2   3 12 35 47 69,1 
Mãos - - - - - - - - - - 1 1 - 4 4 2 4 6 3 12 15 3 1 4 - 1 1 - 1 1 08 24 32 68,0 
Pés - - - - - - - 1 1 - 1 1 - 3 3 1 2 3 1 2 3 - 1 1 1 - 1 1 1 2 04 11 15 31,9 
                                   
Pele     n= 10 -  1 - - 1 -  2   3  - 2   2  - 2 -  1 - - - - - 1 06 04 10 14,7 
Palmar - - - - - - - 1 1 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 01 01   10 
Plantar - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 - - - - - -  - - - - - -- 1 1 02 01 03   30 
Inguinal - - - 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - -- - - - - - - - - 03 - 03   30 
Glabra - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1   10 
Interdigital - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2   20 
                                   
Pelos    n= 11  -  8 -  1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 9 11 16,2 
Couro 
cabeludo 

1 7 8 - 1 1 - - - - -  - - - - - --  - - - - - - - - - 1 - 1 9 10 90,9 

Genitais 
-  - - - - 1 - 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 - 1 
   
9,09  

                                   
Total     -  9 - - 2 - - 4 - - 5 - - 9 - - 9 - - 18 - - 5 - - 2 - - 5 20 48 68 100 

Número de isolados: n= 68;  unhas: n= 47; pele: n= 10; pelos: n= 11 
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Distribuição de Trichosporon ovoides de acordo com a fonte de isolamento, idade e sexo   
 

Faixa etária 
Local 

0 --- 10 11 --- 20 21 ---30 31 ---40 41 --- 50 51 --- 60 61 --- 70 71 --- 80 81 --- 90 
Não 

declarada 

Número 
de 

 isolados 
% 

 M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T  
Unhas    - - - - - 1   2   7   9   16   4   1   3 10 33 43 76,8 
Mãos - - - - - - - - - - 1 1 - 4 4 2 4 6 2 11 13 2 1 3 - - - - 1 1 06 22 28 47,05 
Pés - - - - - - - 1 1 - 1 1 - 3 3 1 2 3 1 2 3 - 1 1 1 - 1 1 1 2 04 11 15 22,05 
                                   
Pele     -  1 - - - -  1   2  - 2   2  - - - - - - - - - - - 04 02 06 14,7 
Palmar - - - - - - - 1 1 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 01 01  1,5 
Plantar - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 - - - - - -  - - - - - -- - - 02 -- 02  4,4 
Inguinal - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - -- - - - - - - - - 03 - 03  4,4 
Glabra - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01 - 01  1,5 
Interdigital - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2  2,9 
                                   
Pêlos -  5 -  1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 07 16,2 
Couro 
cabeludo 

- 5 5 - 1 1 - - - - -  - - - - - --  -- - - - - - - - - - - - 6 06 14,7 

Genitais -  - - - - 1 - 1  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 1 - 01  1,5 
Total -  6 - - 1 - - 3 - - 4 - - 9 - - 9 - - 16 - - 4 - - 1 - - 3 15 41 56 82,35 
                                   

Número de isolados: n= 56; unhas: n= 43; pele: n= 6; pelos: n= 7 
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10.  ANEXOS 
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PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA 
Anexo 1 

Protocolo 016/07 
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CARACTERIZAÇÃO DE LEVEDURAS 
Anexo 2 

Ministério da Saúde 

            

FIOCRUZ 
Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA  -  INCQS - LABORATÓRIO DE MATERIAIS DE REFERÊNCIA 
SETOR DE FUNGOS 
Material: ________________________________________ Procedência:___________________ 
 

 

 

Assimilação de carbono, inoculo em: Fermentação, inoculo em: 

Data da leitura: / / / / / / / Data da leitura / / / / / 
1 – glicose        D- glicose      
2 – D. galactose        D- galactose      
3 – L. sorbose        Maltose      
4 -  D. glicosamina        Sacarose      
5 – D. ribose        D- trealose      
6 – D. xilose        Lactose      
7 – L. arabinose        Celobiose      
8 – L. raminose        Rafinose      
9 – sacarose              
10 – maltose              
11 – L. trealose         
12 – α-D-metil glicosíde        Ciclohexamida  0,1 %      
13 – celobiose        Ciclohexamida  1 %      
14 – salicina        Crescimento a 37ºC      
15 – melibiose        Crescimento a 25ºC      
16 – lactose        Uréia 
17 – rafinose        DBB 
18 – melizitose        Produção de compostos amilóides 
19 – glicerol         
20 – eritritol         
21 – adonitol/ribitol         
22 -dulcitol/galactitol         
23 – manitol        1º 2º 
24 – sorbitol/glucitol        

Utilização de 
Nitrogênio / / / / 

25 – inositol        KNO3     
26 – ac. Glucorônico        KNO2     
27 – ac. láctico        Etilamina HCl     
28 – ac. succinico        L. lisina     
29 – ac. Cítrico      Meio livre de vitaminas     
 
Analista: 
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PROTOCOLO LABORATORIAL Anexo 3 

 

As técnicas utilizadas nos laboratórios de micologia para obtenção de 

isolados clínicos são tradicionais embora sejam adaptadas às características e ao 

espaço físico dos diversos serviços.  Os procedimentos rotineiros adotados pelo 

laboratório de Micologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro seguem 

um protocolo estabelecido há 15 anos. 

 

 

1. Identificação do paciente 

 

O paciente que é encaminhado ao laboratório de micologia tem sua 

identificação feita pelo nome e por ordem numérica no livro-registro utilizado pelo 

referido Serviço no qual são anotados idade, sexo, procedência, localização e 

aspecto das lesões, material coletado e resultado do estudo laboratorial. 

 

 

2. Coleta de Material 

 

O material utilizado para realização do estudo micológico é obtido das lesões 

apresentadas pelo paciente. A partir de lesões de couro cabeludo ou localizadas 

diretamente nos fios de cabelo, são coletados os pêlos tonsurados quando há 

suspeita de tinea capitis ou os que apresentem nodulações visíveis, nos casos 

suspeitos de piedra branca; lesões corpóreas ou ungueais são raspadas com auxilio 

de bisturi de lâmina cega e estilete, respectivamente. Material obtido por raspagem é 
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acondicionado entre duas lâminas de vidro e os pêlos colocados em envelopes de 

papel. 

 

 

3. Estudo micológico 

 

a. Microscopia direta  

 

O material coletado é colocado entre lâmina e lamínula, clarificado com 

hidróxido de potássio a 20%, sob temperatura ambiente e observado ao microscópio 

de luz com objetiva de 10X e de 40X. A preparação é considerada positiva ou 

negativa para os diversos tipos de micose, sendo que os casos sugestivos de 

micose por Trichosporon spp. apresentam-se sob formas variadas; a piedra branca 

(acometimento dos pêlos) é caracterizada pela presença de nódulos claros, 

constituídos de blasto-artroconídios aglomerados e dispostos ao longo das hastes 

pilosas. O acometimento ungueal e/ou cutâneo caracteriza-se pela presença de 

hifas hialinas e/ou artroconidios e/ou blastoconídios nas escamas observadas. 

 

 

b. Isolamento dos agentes etiológicos 

 

O material coletado dos pacientes é inoculado em um tubo de ágar 

Sabouraud e em dois tubos de ágar seletivo com cicloheximida e cloranfenicol que 

são mantidos à temperatura ambiente e observados diariamente por 15 a 20 dias.  
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4. Identificação dos agentes etiológicos 

 

Os diversos agentes etiológicos são identificados, geralmente em nível de 

gênero, pelo estudo das características macro e microscópicas dos isolados obtidos 

em cultivo. Suas características micromorfológicas são observadas através de 

preparações em lactofenol ou lactofenol-azul de algodão. 

 

Os isolados clínicos identificados, por estes procedimentos, como 

Trichosporon spp. foram selecionados para esta pesquisa e submetidos à 

caracterização bioquímica e morfológica. 
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