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RESUMO 

 

Estudos demonstram que os hospitais são locais propícios para a instalação e proliferação de 

determinados insetos. Essa situação é particularmente preocupante, pois alguns insetos, como as 

formigas, apresentam o potencial de carrear microrganismos em sua superfície. O objetivo deste 

estudo foi avaliar a capacidade das espécies de formigas presentes em dois hospitais terciários do 

Município de Fortaleza, Ceará de carrear espécies fúngicas, buscando uma correlação com a 

microbiota fúngica do ar. No período entre março de 2007 a fevereiro de 2008, 2.899 formigas 

foram capturadas nos dois hospitais. A fauna de formigas foi amostrada mensalmente, em dois 

turnos, por meio da disposição de iscas atrativas não tóxicas. Concomitantemente à coleta das 

formigas, por meio da sedimentação passiva em placas de Petri, contendo ágar Sabouraud 2% de 

dextrose, foi possível isolar e identificar fungos presentes no ar dos ambientes hospitalares. Para a 

identificação entomológica, uma amostra das formigas capturadas em cada isca foi enviada ao 

Laboratório de Entomologia da Universidade Estadual do Ceará, sendo classificadas por critérios 

morfológicos. Simultaneamente, outra amostra das formigas capturadas de cada isca foi 

encaminhada ao Centro Especializado em Micologia Médica. A identificação micológica foi 

realizada mediante cultivo em meios de cultura, que eram semeados e incubados a 26 – 28ºC por até 

15 dias, sendo identificados por análise macro e micromorfologica, perfil bioquímico e utilização de 

meio cromogênico. Foram identificados cinco gêneros e 13 espécies de formigas, presentes em 

áreas críticas (8% das formigas coletadas) e semicríticas (92%) e nos períodos diurno (48% das 

formigas coletadas) e noturno (52%). Na análise micológica, observou-se que 75% das formigas 

carreavam fungos, sendo a espécie Tapinoma melanocephalum e as espécies do gênero Pheidole as 

com maior potencial carreador de fungos anemófilos (75% e 18%, respectivamente) e de leveduras 

(6% e 1%, respectivamente). Dentre os fungos anemófilos, os gêneros Aspergillus (46%), 

Penicillium (18,5%) e Cladosporium (7%) foram os mais comuns na superfície externa das 

formigas. Com relação ao grupo de leveduras, destacou-se o gênero Candida (70% dos isolados). 

Ao comparar os dados referentes às cepas fúngicas encontradas no ar com as cepas fúngicas 

encontradas na superfície externa das formigas, não se estabeleceu qualquer tipo de correlação 

estatística, embora os gêneros fúngicos encontrados na microbiota fúngica do ar e na microbiota 

fúngica das formigas sejam semelhantes. Em suma, as formigas atuam como carreadoras de fungos 

anemófilos e leveduras, incluindo algumas espécies patogênicas, sendo a vigilância entomológica e 

o monitoramento sistematizado do ar, de grande importância para a saúde hospitalar. 

Palavras-chave: Formigas, fungos, qualidade do ar, ambiente hospitalar. 

 



ABSTRACT 
 

 Studies show that hospitals are propitious sites for the establishment and proliferation of 

certain insects. This situation is of particular concern because some insects, such as ants, can carry 

microorganisms on their body surfaces. The aim of this study was evaluate capacity to the ant 

species present in two tertiary public hospitals in the city of Fortaleza, Ceará, to carry fungi and to 

establish a correlation with the airborne fungal microbiota. From March 2007 to February 2008, 

2,899 ants were evaluated at two hospitals. The ant communities were sampled monthly, during two 

periods (day and night), by setting out nontoxic baited traps. Along with collection of the ants, the 

fungi present in the air of the hospital environments were isolated and identified through the passive 

sedimentation method in Petri dishes containing Sabouraud dextrose agar. To identify the ant 

species, a sample from each trap was sent to the Entomology Laboratory of State University of 

Ceará, where the ants captured were classified by morphological criteria. Another sample of the 

captured ants from each trap was sent to the Specialized Medical Mycology Center of the same 

university. The mycological identification was done by growth in culture media, seeded and 

incubated at 26-28ºC for up to 15 days, with identification through macro and micromorphological 

analysis, biochemical profiling and growth in chromogenic medium. From this study, five genera 

and thirteen species of ants were identified, from the hospitals’ critical areas (8% of the collected 

ants) and semi-critical areas (92%), during the daytime (48%) and nighttime (52%) periods. In the 

mycological analysis, 75% of the ants were fungi carriers, with Tapinoma melanocephalum and 

species from the genus Pheidole having the most potential as carriers of airborne fungi (75% and 

18%, respectively) and yeasts (6% and 1%, respectively). Among the airborne fungi identified, 

those belonging to the Aspergillus (46%), Penicillium (18.5%) and Cladosporium (7%) genera were 

most common on the ants’ body surfaces. The predominant yeasts belonged to the Candida genus 

(70% of those isolated). Comparison of the fungal strains found in the air with those found on the 

ants did not establish any statistic correlation between the two fungal microbiotas. In summary, ants 

act as potential vectors of airborne fungi and yeasts, including some pathogenic species. Therefore, 

vigilance against insects and systematic air monitoring are important measures to ensure the 

healthfulness of hospital environments. 

Key words: Ants, fungi, air quality, hospital environments. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Generalidades 

 

O filo Arthropoda, constituído de invertebrados com exoesqueleto quitinoso articulado, é o 

maior táxon animal, com cerca de um milhão de espécies descritas, e estimativas do número real de 

espécies entre 10 e 30 milhões (BRUSCA; BRUSCA, 2003). Este filo é dividido em quatro principais 

grupos: Miriápodes (+ 12.000 espécies), Crustáceos (+ 39.000 espécies), Aracnídeos (+ 74.000 

espécies) e Insetos (+ 830.000 espécies), que formam o maior grupo de artrópodes (89% dos artrópodes 

são insetos), com ampla distribuição em países temperados e, principalmente, em países tropicais 

(BRUSCA; BRUSCA, 2003). Também são os que têm maior importância como vetor de doenças ao 

homem (QUIRINO, 1999). 

A associação de alguns artrópodes (principalmente insetos e aracnídeos) com o ser humano 

ocorreu, provavelmente, no início da sedentarização da espécie humana e da conseqüente formação de 

sociedades urbanas (AVILA-PIRES, 2005), estando diretamente relacionada com a grande habilidade 

desses artrópodes de se adaptarem às condições singulares desse novo ambiente e, principalmente, de 

utilizarem os recursos alimentares explorados pelo homem (LOPES, 2005). 

Desde então, a urbanização passou a ocorrer, com notável aumento da população mundial e dos 

centros urbanos, culminando com o surgimento de grandes problemas, tais como: superpovoamento de 

determinadas áreas, redução das condições sanitárias e aumento da poluição do ar e da água, o que 

favoreceu o desenvolvimento populacional de artrópodes de importância médica associados ao homem 

(LOPES, 2005). Na atualidade, porém, apesar de abundantes nos ecossistemas urbanos, pouco se sabe 

sobre como esses animais têm respondido à urbanização (McINTYRE et al., 2001). 

As espécies de insetos que apresentam maior risco potencial para a saúde pública encontram-se 

nas ordens Diptera (moscas e mosquitos) (FOTEDAR, 2001; GRACZYK et al., 2003), Blattodea 

(baratas) (IMAMURA et al., 2003; LEMOS et al., 2006) e Hymenoptera (abelhas, vespas e formigas) 

(MOREIRA et al., 2005; RODOVALHO et al., 2007). Dentro da ordem Hymenoptera, a família 

Formicidae (formigas) é um grupo de destaque, pois certas espécies estabeleceram estreita associação 

com os ambientes urbanos (PASSERA, 1994; FOWLER; BUENO, 1999; PASSERA; ARON, 2005). 

As formigas são insetos sociais extremamente abundantes e estão entre os mais estudados no 

que diz respeito a vários aspectos de sua biologia e sistemática (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). São 
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dominantes na maioria dos ecossistemas terrestres, com exceção dos pólos (WILSON, 1987), e em 

geral exercem um papel de grande importância, podendo agir como predadores, necrófagos, herbívoros, 

detritívoros ou granívoros (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). 

Até hoje, 12.451 espécies de formigas foram descritas em todo o mundo (AGOSTI; JOHSON, 

2008), sendo que mais de 3.000 foram registradas na região neotropical (FERNÁNDEZ; OSPINA, 

2003). Desse total, cerca de 150 espécies foram observadas, de maneira regular ou ocasional, fora de 

sua área original de distribuição (McGLYNN, 1999; PASSERA; ARON, 2005). Desse conjunto, de 30 

a 35 espécies conseguiram instalar-se de modo permanente em novos territórios, aumentando cada vez 

mais sua nova área de ocupação. São as chamadas espécies invasoras (tramp species), que representam 

ameaça direta ou indireta à biodiversidade dos ecossistemas urbanos e naturais (McGLYNN, 1999; 

HOLWAY et al., 2002).  

 

 

1.2 Formigas Invasoras 

 

As espécies de formigas invasoras destacam-se por sua ampla distribuição e abundância pelos 

continentes (PASSERA; ARON, 2005). As mais importantes, pelos prejuízos reais ou potenciais à 

economia e, principalmente, a saúde humana, são denominadas tramp species, com destaque para as 

espécies Linepithema humile, Monomorium pharaonis, Paratrechina longicornis, Pheidole 

megacephala, Tapinoma melanocephalum, Wasmannia auropunctata e várias espécies do gênero 

Camponotus (CAMPOS, 2004; PASSERA; ARON, 2005). 

Essas espécies compartilham algumas características apontadas como responsáveis pelo sucesso 

de sua transferência, implantação e disseminação em locais fora da sua área de origem. A característica 

mais importante é a unicolonialidade que se manifesta por uma ausência de agressividade entre os 

membros de colônias diferentes da mesma espécie, tendo como resultado uma densidade populacional 

elevada que favorece a monopolização do alimento e a expulsão das espécies nativas (PASSERA, 

1994; CHACÓN DE ULLOA, 2003; PASSERA; ARON, 2005). 

Outras peculiaridades comumente encontradas nas formigas invasoras e que facilitam a 

instalação e propagação das colônias são: dieta generalista, poucas exigências para a instalação das 

colônias, o pequeno tamanho das operárias e rainhas, a poliginia, a esterilidade completa das operárias, 

o curto tempo de vida das rainhas e sua constante reposição, a ausência de vôo nupcial, a cópula dentro 
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do ninho e a disseminação das colônias por sociotomia (PASSERA, 1994; McGLYNN, 1999; 

TSUTSUI; SUAREZ, 2003; PASSERA; ARON, 2005). 

Outra característica, particularmente comum nas tramp species, é a tendência a realizar a 

migração da colônia inteira quando o ambiente é alvo de perturbações. Essa peculiaridade é 

obviamente adaptativa em ambientes urbanos que, por essência, são muito instáveis (PASSERA, 1994; 

McGLYNN, 1999; TSUTSUI; SUAREZ, 2003; PASSERA; ARON, 2005). 

Assim, tais espécies são consideradas verdadeiras pragas urbanas, ocorrendo em lugares como 

fábricas de alimentos, padarias, restaurantes, escritórios, instituições de pesquisas, biotérios, 

zoológicos, museus, cabines de eletricidade, centrais telefônicas, entre outros (BUENO; CAMPOS-

FARINHA, 1999), causando problemas que vão do simples incômodo à capacidade de transportar 

microrganismos patogênicos (MOREIRA et al., 2005; ZARZUELA et al., 2007). Nesse último caso, 

essas espécies tornam-se um perigo potencial à saúde pública quando a infestação acontece em 

hospitais e em áreas de alimentação (BUENO; FOWLER, 1994; ZARZUELA; CAMPOS-FARINHA; 

PEÇANHA, 2005; ZARZUELA et al., 2007). 

Nesse contexto, dados sobre a biologia, ecologia e distribuição espacial das espécies de 

formigas urbanas, bem como o conhecimento de quais microrganismos elas podem carrear, podem 

contribuir de maneira substancial para o manejo de formigas, norteando as ações de controle e, dessa 

forma, reduzindo os custos e riscos de contaminação ambiental (ZARZUELA, 2002). 

 

 

1.3 Formigas em Ambientes Hospitalares 

 

A preocupação com a presença de formigas em hospitais começou na Europa, na década de 

1970, em virtude da observação cada vez mais freqüente da M. pharaonis, uma espécie exótica 

provavelmente oriunda da África e hoje incluída no grupo das “tramp species” (BEATSON, 1972). 

Edwards e Baker (1981), baseando-se em questionários respondidos pelos funcionários de hospitais na 

Inglaterra quanto à presença de M. pharaonis, concluíram que mais de 10% dos hospitais estavam 

infestados por essa espécie. 

A partir de então, o estudo da presença de formigas em hospitais desperta grande interesse como 

revelam pesquisas realizadas em vários países, como Inglaterra (EDWARDS; BAKER, 1981), Chile 

(IPINZA-REGLA; FIGUEROA; OSORIO, 1981), Alemanha (EICHLER, 1990), Trinidad e Tobago 
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(CHADEE; LE MAITRE, 1990), Colômbia (OLAYA; CHACÓN DE ULLOA, 2001 apud CHACÓN 

DE ULLOA, 2003) e Brasil (FOWLER et al., 1993; MOREIRA et al., 2005; ARAGÃO, 2007). 

Na América do Sul, destaca-se estudo realizado em clínicas e hospitais colombianos em sete 

cidades do Valle del Cauca, onde foram registradas 17 espécies de formigas, das quais T. 

melanocephalum (51,3% das formigas capturadas) foi a mais freqüente, seguida por P. longicornis e 

Pheidole sp. (OLAYA; CHACÓN DE ULLOA, 2001 apud CHACÓN DE ULLOA, 2003). 

No Brasil, o reconhecimento da associação da fauna de formigas com ambientes hospitalares 

teve início no fim da década de 1980, quando diversos hospitais do Estado de São Paulo foram 

analisados. O primeiro levantamento foi realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Botucatu, São Paulo, em 1989. Foi mostrado que o índice de infestação atingia 16% e que, das 10 

espécies de formigas registradas, a T. melanocephalum (75,4%) e P. longicornis (11,4%) eram 

particularmente abundantes (FOWLER et al., 1993). Alguns anos mais tarde, foi registrado, no mesmo 

hospital, um índice de infestação de 73%, em virtude da explosão populacional de P. longicornis 

(CINTRA et al., 2004). 

Vários outros estudos foram realizados em hospitais localizados na região Sudeste do País, 

focalizando-se diferentes setores, como enfermarias e UTIs, sendo detectada a presença de várias 

espécies de formigas, tais como: T. melanocephalum, P. longicornis, Monomorium floricola, M. 

pharaonis, Linepithema sp., Solenopsis saevissima e Wasmannia sp. Os locais de maior infestação 

foram as enfermarias, salas infantis, refeitórios, agências transfusionais, farmácias, lavanderias e 

quiosques de alimentação (RIBEIRO; ZARZUELA; CAMPOS-FARINHA, 2000; ZARZUELA; 

RIBEIRO; CAMPOS-FARINHA, 2002; MOREIRA et al., 2005). Em hospitais e postos de saúde da 

região Sul do País, foram identificadas as formigas Acromyrmex lundi, Brachymyrmex sp., Camponotus 

sp., M. pharaonis e S. saevissima, especialmente em setores pediátricos, cirúrgicos e oncológicos 

(LISE; GARCIA; LUTINSKI, 2006; BICHO; BRANCÃO; PIRES, 2007).  

Apesar de os trabalhos nacionais estarem centralizados nas regiões Sul e Sudeste, em 2007, 

Lima descreveu a mirmecofauna de hospitais situados na cidade de Palmas, Tocantins, identificando 14 

espécies pertencentes a 12 gêneros, com predominância de T. melanocephalum, P. longicornis e S. 

saevissima. 

Na região Nordeste, houve o registro da maior diversidade de espécies de formigas encontradas 

em hospitais brasileiros, o qual ocorreu nos hospitais de Itabuna e Ilhéus, na Bahia, onde 23 espécies 

distintas foram identificadas (DELABIE et al., 1995).  
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No Estado do Ceará, encontra-se um só trabalho de monitoramento da fauna de formigas em 

hospitais (ARAGÃO, 2007), realizado em parceria com a presente dissertação. Neste, constatou-se a 

presença de seis gêneros, sendo Pheidole o com maior número de espécies (seis espécies), seguido por 

Camponotus (cinco espécies), Solenopsis (três espécies), Paratrechina (uma espécie), Tapinoma (uma 

espécie) e Tetramorium (uma espécie) (ARAGÃO, 2007). A espécie predominante foi T. 

melanocephalum. 

De um modo geral, os estudos realizados na América do Sul mostram que a diversidade de 

espécies de formigas em ambientes hospitalares é elevada quando comparada à encontrada em países 

de clima temperado, onde a espécie predominante, e às vezes a única presente, é M. pharaonis 

(BEATSON, 1972; EICHLER, 1990). Nos países de clima tropical, a predominância é das espécies T. 

melanocephalum, P. longicornis e S. saevissima (MOREIRA et al., 2005; LISE; GARCIA; 

LUTINSKI, 2006; ARAGÃO, 2007). 

Todos esses trabalhos demonstram que os hospitais são lugares particularmente propícios para a 

instalação e proliferação de formigas. Este fato decorre da sua estrutura arquitetônica, que fornece 

muitos locais potenciais para a instalação de colônias (frestas, fendas, aparelhos, mobiliário); a grande 

disponibilidade de alimento (cozinhas, lixo ordinário e hospitalar, soros, secreções diversas); a 

proximidade a residências e a circulação de um grande número de pessoas (visitantes, funcionários, 

corpo clínico). Também as embalagens de medicamentos e de outros produtos usados nos hospitais 

podem servir de veículos para a introdução de formigas (FOWLER et al., 1993; BUENO; CAMPOS-

FARINHA, 1999; ZARZUELA; RIBEIRO; CAMPOS-FARINHA, 2002; CINTRA et al., 2004).  

Dessa forma, para diagnosticar e controlar a presença de formigas em hospitais, é necessário 

monitorar periodicamente os diversos setores hospitalares, visando a estabelecer estratégias de controle 

mais adequadas ao local e à infestação observada, surgindo à necessidade de uma vigilância 

entomológica. 

 

 

1.3.1 Vigilância Entomológica 

 

Em decorrência das atividades específicas desenvolvidas no ambiente hospitalar, uma nova 

estrutura operacional, a vigilância entomológica, é enfatizada para prevenir e controlar as doenças 

veiculadas por artrópodes em geral (GOMES, 2002). 
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A vigilância entomológica é usada na administração e operacionalização dos programas de 

controle de pragas e vetores de agentes patogênicos. Pode ser entendida como a contínua observação e 

avaliação das características biológicas e ecológicas, bem como a análise das interações com 

hospedeiros humanos e animais reservatórios, objetivando detectar qualquer mudança no perfil de 

transmissão das doenças. Também tem a finalidade de recomendar medidas de prevenção e controle 

dos riscos biológicos, mediante a coleta sistematizada de dados e consolidação no Sistema de 

Informação da Vigilância Ambiental em Saúde (GOMES, 2002). 

A vigilância baseada nos fatores relacionados aos artrópodes fornece bases que permitem 

realizar predições sobre a ocorrência de doenças veiculadas por estes, possibilitando assim intervenções 

adequadas para evitá-las ou abortá-las. Por muito tempo, entretanto, seu emprego não considerou o 

papel investigatório e científico, desconsiderando aspectos ecológicos e epidemiológicos relacionados 

aos vetores e pragas, o que repercutiu negativamente na meta de manutenção das localidades livres de 

infestação vetorial (GOMES, 2002). 

O constante crescimento da população humana em centros urbanos e as decorrentes alterações 

ambientais são associados à reemergência de vetores e pragas. Nesse sentido, a vigilância entomológica 

amplia suas atividades, passando a executar uma análise precisa das informações para o melhor 

acompanhamento dessas mudanças (KNUDSEN; SLOOFF, 1992; WALDMAN, 1998). 

Assim, surgem a Resolução nº 18, de 29 de fevereiro de 2000 (ANVISA, 2000), e a Portaria nº 

9, de 16 de novembro de 2000 (CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2000), que versam sobre as 

normas técnicas para o controle de pragas e vetores. Objetivam evitar danos à saúde do usuário do 

serviço (o paciente) e minimizar o impacto ao meio ambiente (o hospital). 

No caso específico das formigas em ambientes hospitalares, medidas como higiene e limpeza 

são muito importantes para minimizar os problemas (OLIVEIRA; CAMPOS-FARINHA, 2005). De 

acordo com a literatura, tentativas de controle de formigas com produtos químicos de alto impacto 

promovem a fragmentação das colônias, agravando o grau de infestação. Segundo Bueno e Campos-

Farinha (1999), o sucesso do controle está na utilização de iscas formuladas com produtos de ação lenta 

que atinjam, por meio da trofalaxia, todos os indivíduos da colônia, sobretudo as rainhas. 

Outros métodos preventivos de colonização e forrageio das formigas devem ser considerados 

para o controle da disseminação de doenças em ambiente hospitalar (QUIRINO, 1999), como, por 

exemplo, a adoção de boas práticas operacionais de controle em pontos críticos como entrada e 

armazenamentos dos materiais (alimentícios ou não); entrada de rouparia e outros materiais ou 
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equipamentos; armazenamento e coleta de resíduos adequados; boa manutenção do edifício e do local, 

como vedação dos interruptores, forros, telhados, frestas, entre outros. 

 

 

1.4 Formigas e Agentes Patogênicos 

 

A presença de formigas dentro de hospitais pode acarretar potencial risco à saúde humana, em 

razão do seu livre contato com materiais de uso médico hospitalar, dejetos e o próprio paciente, e a 

capacidade potencial desses insetos de veicular e transmitir microrganismos patogênicos (BEATSON, 

1972; FOWLER et al., 1993; PEÇANHA, 2000; ZARZUELA; RIBEIRO; CAMPOS-FARINHA, 

2002; CHACÓN DE ULLOA, 2003). 

Na década de 1970, juntamente com o início dos monitoramentos entomológicos em hospitais, 

surgiram os primeiros trabalhos avaliando o papel das formigas como transportadoras de agentes 

patogênicos. Em 1972, Beatson realizou o primeiro levantamento em ambiente hospitalar, avaliando o 

potencial carreador da espécie M. pharaonis. Esse estudo demonstrou que, nos hospitais ingleses 

examinados, a M. pharaonis era associada a cinco bactérias: Salmonella sp., Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus sp., Streptococcus sp. e Clostridium sp. O achado da espécie P. aeruginosa é 

significativo, visto que é citada como um patógeno comum em pacientes críticos e cepas 

multirresistentes são cada vez mais isoladas de infecções epidêmicas e endêmicas em áreas críticas 

hospitalares (ORTEGA; GROENEVELD; SCHULTSZ, 2004). Ainda na Inglaterra, foi comprovada a 

associação de M. pharaonis com Micrococcus pyogenes, Proteus vulgaris, Escherichia coli, 

Alcaligenes faecalis, Salmonella sp., P. aeruginosa, Clostridium sp. e Bordetella bronchi (EICHLER, 

1990). 

Nos países da América do Sul, as pesquisas que consideram o papel das formigas como 

carreadoras de agentes patogênicos nos hospitais ainda são escassas e mal distribuídas (CHACÓN DE 

ULLOA, 2003; CAMPOS-FARINHA, 2005). Em 1990, Chadee e Le Maitre realizaram estudos em 

hospitais infantis de Trinidad e Tobago, onde isolaram quatro agentes bacterianos de importância 

médica (Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas sp. e Streptococcus sp.). Na 

Colômbia, um estudo realizado em clínicas e hospitais em sete cidades do Valle del Cauca registrou 17 

espécies de formigas, das quais T. melanocephalum (51,3%) foi a mais freqüente (OLAYA; CHACÓN 

DE ULLOA, 2001 apud CHACÓN DE ULLOA, 2003). Avaliações preliminares mostraram que essas 
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formigas estavam associadas a bactérias dos gêneros Staphylococcus, Streptococcus e Enterobacter 

(OLAYA, 2002 apud CHACÓN DE ULLOA, 2003). 

No Brasil, levantamentos iniciais de formigas em hospitais do Estado de São Paulo indicaram 

que diferentes espécies de formigas coletadas nesses ambientes eram potencialmente transportadores 

mecânicos de microrganismos dos gêneros Staphylococcus, Serratia, Klebsiella, Acinetobacter, 

Enterobacter e Enterococcus (FOWLER et al., 1993; BUENO; FOWLER, 1994). 

Em outros hospitais brasileiros, foram identificadas formigas carreadoras de variados agentes 

bacterianos, tais como: Acinetobacter sp., A. haemolyticus, Oerskovia sp., Corynebacterium sp., C. 

diphteriae, C. jeikeium, Enterococcus sp., Gemella sp., Klebsiella sp., Listeria monocytogenes, 

Neisseria sp., Planococcus sp., Pseudomonas luteola, Sphingobacterium sp., Shingomonas 

paucimobilis, Staphylococcus sp., S. intermedius, S. saprophyticus, Stenotrophomonas maltophilia, 

Streptococcus agalactiae e S. bovis (MOREIRA et al., 2005; LISE; GARCIA; LUTINSKI, 2006). 

Rodovalho e colaboradores (2007) encontraram bactérias sendo carreadas por formigas 

coletadas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, no campus 

universitário e em residências próximas. As formigas carreavam cepas bacterianas que pertenciam ao 

grupo dos estafilococos coagulase positivos, estafilococos coagulase negativos e bacilos Gram-

negativos, tendo sido isoladas cepas resistentes a antimicrobianos (tais como: vancomicina, oxacilina, 

penicilina, tetraciclina). Paralelamente foi realizado estudo comparativo das bactérias encontradas nas 

formigas e no ambiente, constatando que algumas formigas carreavam bactérias não isoladas do mesmo 

ambiente e com perfil de resistência a drogas antimicrobianas mais elevado, evidenciando o potencial 

transmissor desses insetos. 

Assim, a capacidade das formigas veicularem bactérias está bem documentada, porém estudos 

envolvendo a veiculação de outros microrganismos, como os fungos, ainda são escassos e merecem 

aprofundamento. 

 

 

1.5 Fungos e o Ambiente Hospitalar 

 

Numa abordagem generalista, os fungos se caracterizam por serem eucarióticos, unicelulares 

(leveduras) e/ou multicelulares (filamentosos), que se dividem por mitose e possuem classicamente três 
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tipo de morfologia – levedura, filamentoso e dimórfico – sendo diferenciadas e identificadas 

essencialmente por suas estruturas reprodutivas (SIDRIM; ROCHA; CORDEIRO, 2004).  

As formas unicelulares produzem caracteristicamente estruturas arredondadas denominadas de 

blastoconídios. Quanto às formas filamentosas, mais numerosas, apresentam células tubulares, 

denominadas de hifas, que em conjunto formam o micélio. Essas hifas podem ser simples ou 

ramificadas, sendo também não septadas (cenocíticas) ou septadas (HOOG et al., 2000; LACAZ et al., 

2002a; SIDRIM; ROCHA; CORDEIRO, 2004). 

Hoje, sabe-se que os fungos exercem função crítica no ambiente, pois reciclam a matéria 

orgânica que muitas vezes se constitui num poluente e/ou contém nutrientes em formas não 

aproveitáveis pelos outros organismos. Por isso, os fungos destacam-se por apresentarem um papel 

vital no equilíbrio do ecossistema, sendo os grandes degradadores de matéria orgânica, podendo atuar 

como sapróbios, simbiontes e parasitas (LACAZ et al., 2002a; SIDRIM, 2004). Além disso, os fungos 

vêm apresentando cada vez mais importância na perspectiva dos perigos para a saúde causados pelo 

microrganismo em si ou através da produção de seus metabólicos. Frente o risco de infecção, causam 

alergias e apresentam propriedades toxigênicas, bem como efeitos inflamatórios (FISCHER; DOTT, 

2003). 

Na área médica, a importância dos fungos aumenta devido ao crescente número de pacientes 

com imunossupressão adquirida ou induzida, como câncer, transplante de medula óssea ou de órgãos 

sólidos, infecção por HIV ou administração prolongada de corticosteróides, os quais tornam os 

pacientes vulneráveis para infecções fúngicas oportunistas (WALSH; GROLL, 1999; PROCOP; 

ROBERTS, 2004; MORETTI, 2007).  

Atualmente, as infecções fúngicas em ambiente hospitalar atingem o mundo todo. Por exemplo, 

de 1980 a 1990, a incidência dessas infecções em hospitais dos Estados Unidos praticamente dobrou, 

indo de 2,0 para 3,8 pacientes por 1000 internos (BECK-SAGUE; JARVIS, 1993). O maior aumento 

não aconteceu em unidades de transplante ou centros oncológicos, mas em unidades clínicas e 

cirúrgicas, demonstrando que as infecções fúngicas já não são limitadas a pacientes 

imunocomprometidos. Este aumento não se limitou aos grandes hospitais, sendo também relatada em 

pequenos hospitais comunitários (BECK-SAGUE; JARVIS, 1993).  

A presença de fungos filamentosos hialinos e demáceos no ambiente hospitalar deve ser 

considerada, pois eles podem ser os responsáveis por diversas infecções em pacientes 

imunocomprometidos (WALSH; GROLL, 1999; PROCOP; ROBERTS, 2004). No grupo dos fungos 
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filamentosos hialinos, o gênero Aspergillus, em especial a espécie A. fumigatus, é um dos agentes 

oportunistas mais citados na literatura, atuando particularmente em pacientes transplantados de medula 

óssea e neutropênicos (WANKE; LAZÉRA; NUCCI, 2000). A inalação de partículas fúngicas é a via 

mais comum de transmissão e os surtos de aspergilose são comumente associados a reformas e 

construções, dentro e próximo aos hospitais (LUGAUSKAS; KRIKSTAPONIS, 2004; MARTINS-

DINIZ et al., 2005). 

Outros gêneros de fungos hialinos que merecem destaque são Fusarium, Acremonium, 

Paecilomyces e Scopulariopsis, os quais são capazes de causar infecção hospitalar, refratárias à terapia 

convencional (WALSH; GROLL, 1999; HOOG et al., 2000; PROCOP; ROBERTS, 2004). 

Os zigomicetos (Rhizopus, Mucor, Absidia, entre outros) também são importantes agentes de 

infecções oportunistas. Eles são caracterizados por apresentarem micélio não septado (hifas 

cenocíticas) e estarem principalmente associados com cetoacidose diabética, neutropenia, hematologias 

malignas, sendo de alto risco para recém-nascidos e pacientes com trauma (RIBES; VANOVER-

SAMS; BAKER, 2000; KONTOYIANNIS et al., 2005). 

Da mesma forma, os fungos filamentosos demáceos, tais como Alternaria alternata, 

Cladosporium carrionii, C. sphaerospermum, Cyphellophora sp., Exophiala dermatitidis, E. 

jeanselmei, Fonsecaea compacta, F. pedrosoi, Phaeoannellomyces werneckii, Phialophora 

richardsiae, P. verrucosa, Xylohypha bantiana, e as espécies dos gêneros Bipolaris e Curvularia 

(WHEELER, 1983; TAYLOR; WHEELER; SZANISZLO, 1987; WALSH; GROLL, 1999; TSAI et 

al., 2001; BITTENCOURT; MACHADO; ARAUJO, 2002; QIU-XIA et al., 2008) estão 

correlacionados na literatura como causadores de sinusite, pneumonia e infecções diversas em 

pacientes imunocomprometidos (WALSH; GROLL, 1999). 

Além dos fungos filamentosos, as infecções fúngicas em ambientes hospitalares podem ser 

causadas também por leveduras, como as do gênero Candida, as quais são constantemente implicadas 

no aumento das taxas de fungemias em hospitais terciários de várias partes do mundo e representam o 

principal fungo causador de infecção da corrente sangüínea (LUPETTI et al., 2002; MEDRANO et al., 

2006; MORETTI, 2007).  

Por estas razões, as infecções por esse gênero possuem grandes impactos na saúde pública, 

principalmente em ambientes hospitalares de alto risco, como UTIs e berçários (COLOMBO et al., 

1999; LUPETTI et al., 2002). Além disso, o surgimento de espécies resistentes a antifúngicos 
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associados a altos índices de mortalidade no mundo representa importante desafio terapêutico 

(HUANG et al., 1999). 

Além do gênero Candida, outras leveduras, como Cryptococcus, Rhodotorula, Saccharomyces 

e Trichosporon, apresentam considerável importância dentro do ambiente hospitalar, uma vez que 

podem desencadear quadros infecciosos na dependência do status imune do paciente (RUIZ-ESQUIDE 

et al., 2002; ZAAS et al., 2003; PINI et al., 2005; WANG; WU; HSUEH, 2005). 

Assim, os hospitais constituem ambientes que necessitam de maior atenção, no que diz respeito 

ao monitoramento ambiental das suas mais diversas áreas, visando a identificar as possíveis fontes de 

contaminação/disseminação e os agentes etiológicos envolvidos (MARTINS-DINIZ et al., 2005). 

À luz do conhecimento atual, fazem-se necessários monitoramentos periódicos da distribuição 

fúngica nos ambientes hospitalares, visto que o grau de contaminação por esses organismos pode 

aumentar consideravelmente, em decorrência, por exemplo, de um microclima favorável (PERDELLI 

et al., 2006). Desse modo, a análise do ar hospitalar, por exemplo, pode contribuir favoravelmente nas 

avaliações de determinação de risco para os pacientes e o corpo clínico de um dado ambiente 

hospitalar. 

 

 

1.5.1 Aerobiologia 

 

Os organismos biológicos presentes no ar, suas origens, seus modos de transporte e sua 

deposição em relação às condições meteorológicas, bem como seus impactos sobre seres humanos, 

animais ou plantas (MOREAU, 1994; BIEVRE, 1998), são estudados por uma ciência denominada 

Aerobiologia. Essa ciência busca embasamento científico na Imunologia, Micologia, Microbiologia, 

Meteorologia, dentre outras, construindo um alicerce básico para estudar a produção, a liberação, o 

transporte e a deposição das partículas biológicas, também chamadas de bioaerossóis (MAIN, 2003). 

Essa ciência iniciou-se quando o homem se deparou com as amplas e arejadas construções 

horizontais, comuns à arquitetura do século XIX, cedendo lugar no século XX a módulos verticais 

menores e fechados (WESTBROOK; ISARD, 1999). Nesse momento, os sistemas de controle das 

condições do ambiente interior adquiriram posição de hegemonia em relação ao sistema natural 

(AFONSO et al., 2006).  
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Em 1902, Willis Haviland Carrier (1876 – 1950) foi o primeiro a conseguir o controle de 

temperatura e umidade do ar (SILVA, 2003), inventando o que se chama atualmente de aparelho de ar-

condicionado (SPRINGER CARRIER, 2002), cuja função é climatizar o ambiente por meio de controle 

de temperatura e de umidade do ar, proporcionando controle térmico (SIQUEIRA, 2000). Em 1914, o 

Allegheny General Hospital, em Pittsburg, EUA, instalou o primeiro aparelho de ar-condicionado 

hospitalar. O sistema fornecia umidade extra em um berçário de prematuros, ajudando a reduzir a 

mortalidade por desidratação (SPRINGER CARRIER, 2002). 

Na década de 1960, conceitos básicos de controle ambiental foram introduzidos nas práticas 

hospitalares e nos componentes de Engenharia, quando se passou a considerar o condicionamento 

ambiental como variável de conforto indispensável. Nesta época, a conceituação de poluição interior 

considerava os seus ocupantes como os únicos poluentes existentes em um ambiente interno 

(RODRIGUES et al., 1997). 

Na década de 1970, a crise do petróleo e a mudança dos materiais de construção mudaram os 

rumos do condicionamento ambiental interno, pois a economia de energia passou a ser uma prioridade, 

reduzindo gradativamente as taxas de renovação de ar, bem como o índice de umidade; tendo também 

ocorrido mudanças nas concepções da arquitetura, tanto do ponto de vista interno como externo, 

agravando ainda mais a “Qualidade de Ar Interior” (BRICKUS; AQUINO NETO, 1999). Tanto que, 

em 1976, foi descrito o primeiro surto de pneumonia bacteriana, relacionado a aparelhos climatizadores 

de ar, ocorrido em uma convenção de legionários americanos na Filadélfia (HART; MAKIN, 1991). 

 No fim da década de 1970 e início da década de 1980, surge a expressão “Síndrome dos 

Edifícios Doentes”, que se refere à relação de causa e efeito entre as condições ambientais observadas 

em áreas internas, com reduzida renovação de ar e os vários níveis de agressão à saúde de seus 

ocupantes (SIQUEIRA, 2000). Segundo Brickus e Aquino Neto (1999), os fatores que podem levar a 

essa síndrome são insuficiência de ar exterior, má distribuição do ar, controle deficiente de 

temperatura, projeto inadequado após construção, falta de manutenção e higienização dos sistemas. 

 No Brasil, em 1985, surgiu a primeira diretriz oficial de controle de infecção, o Manual de 

Controle de Infecção Hospitalar, publicado pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de apoiar os 

hospitais no manuseio básico para controle de infecções hospitalares (BRASIL, 1985). Este manual 

expressava que as “soluções meramente tecnológicas, como as arquitetônicas, ar condicionado com 

filtro absoluto e ar laminar devem ser relegados a um segundo plano”, ressaltando que isoladamente 

essas medidas eram ineficazes na solução do problema (BRASIL, 1985). 



 30 

 Somente em 1994, com a adoção da Norma Brasileira Registrada nº 7256, essas “soluções 

tecnológicas” foram consideradas como oficiais para o tratamento do condicionamento de ar em 

unidades de atendimento à saúde (BRASIL, 1994). Talvez esse tempo tenha sido conseqüência de um 

desconhecimento parcial sobre quais medidas eram necessárias para prevenção e controle de fontes 

ambientais de infecção hospitalar e sua menor valorização em relação a outras fontes (AFONSO et al., 

2006). 

No final do século XX, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, por meio da Resolução nº 3, 

de junho de 1990, estabeleceu médias para a qualidade do ar de ambientes externos, os quais, se 

ultrapassados, poderiam afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população. No tocante às 

partículas inaláveis, os padrões são concentração média anual de 50 µg/m3 e concentração de 150 

g.m3.dia-1, que não deve ser excedida mais de uma vez por ano (CONAMA, 1990). 

 Em 2000 foi publicada pela ANVISA a Resolução nº 176, contendo Orientação Técnica sobre 

Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes climatizados artificialmente, de uso 

público e coletivo (BRASIL, 2000), que foi aprimorada pela Resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2003 

(BRASIL, 2003). Tais resoluções, porém, permaneceram com a observação de não serem aplicáveis a 

estabelecimentos de assistência à saúde. 

A literatura mostra que, embora lenta, houve evolução nas tentativas de melhorar o ar 

hospitalar. Entretanto, novas pesquisas devem ser estimuladas, pois, embora os pacientes 

imunocomprometidos sejam os mais atingidos pelos patógenos do meio ambiente, pacientes 

imunocompetentes e mesmo os profissionais da saúde também podem se infectar (RODRIGUES et al., 

1997). Segundo Li e Kuo (1992), os bioaerossóis de ambientes fechados são apontados como uma das 

principais causas de problemas respiratórios que culminam com a ausência de estudantes da escola e 

profissionais do trabalho, ou a baixa produtividade em hospitais e ambientes ocupacionais. Portanto, a 

reduzida taxa de renovação do ar constitui risco iminente na transmissão de microrganismos em áreas 

hospitalares. 

 

 

1.5.2 Qualidade do Ar Hospitalar 

 

Ao longo dos últimos anos, gradativamente, a qualidade do ar hospitalar passou a ter objetivos 

bem definidos, contribuindo para o estabelecimento do desenho, da construção, dos programas de 
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manutenção e dos critérios de controle de áreas hospitalares, minimizando os riscos de contaminação 

dos profissionais e usuários (RODRIGUES et al., 1997). 

Portanto, informações sobre os bioaerossóis vêm se tornando mais freqüentes na literatura 

científica, principalmente em razão dos efeitos adversos que podem causar à saúde (TERESA; 

PONSONI; RADDI, 2001). Bioaerossóis são definidos como partículas de origem biológica, suspensas 

no ar, geradas natural ou artificialmente, que podem existir na forma de célula única, aglomerados de 

microrganismos viáveis ou partículas não viáveis de vários tamanhos (PASTUSZKA et al., 2000). São 

numerosos e diversificados: vírus, bactérias, fungos, cistos de protozoários, grãos de pólen, fragmentos 

de plantas, insetos, bem como qualquer partícula deles originada. 

Essas partículas biológicas dispersas no ar podem perfazer de 10 a 50 % de sua massa total, 

dependendo da estação do ano e da localização geográfica. O tamanho das partículas pode variar de 

0,01 µm até mais de 100 µm (MADELIN, 1994; WESTBROOK; ISARD, 1999; BURGE, 2002; 

MAIN, 2003). A colonização do ar depende das condições do ambiente, de forma que os 

microrganismos variam em qualidade e quantidade, dependendo do local analisado, podendo ser 

diferenciados dois tipos de microbiota aérea: de ambientes fechados e de ambientes abertos 

(PASTUSZKA et al., 2000; PEI-CHIH; HUEY-JEN; CHIA-YIN, 2000; HUANG et al., 2002). 

As doenças infecciosas e não infecciosas induzidas pela inalação de bioaerossóis diferentes 

dependem não apenas das propriedades biológicas e composição química dos componentes do ar, mas 

também do número de partículas inaladas e do sítio em que se depositam no sistema respiratório 

(LACAZ et al., 2002b). Aerossóis maiores do que 10 µm possuem baixa probabilidade de atravessar a 

região nasal, os com diâmetro de 5-10 µm são depositados no sistema respiratório superior e as 

partículas menores que 5 µm, designadas de frações respiratórias, são capazes de penetrar os alvéolos, 

causando infecções, reações alérgicas e outras doenças graves (PASTUSZKA et al., 2000).  

Problemas respiratórios podem estar diretamente relacionados com a inalação de aeroalérgenos. 

Por exemplo, como forma usual de dispersão, os fungos produzem propágulos (conídios, esporos), 

estruturas muito leves que utilizam o ar como veículo de transporte, de forma que estão sempre 

presentes nesse meio. Os fungos que comumente habitam o ambiente aéreo são denominados fungos 

anemófilos, pertencentes a diversos gêneros e espécies (LACAZ et al., 2002b). A Orientação Técnica 

sobre Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes climatizados artificialmente, de 

uso público e coletivo, recomenda o monitoramento e controle ambiental de fungos viáveis como 

marcador epidemiológico da contaminação microbiana (BRASIL, 2000). 
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Diferentes investigações de campo sugerem que a distribuição fúngica, em termos de 

concentrações e composições genéricas, varia entre as áreas geográficas, sendo também influenciadas 

por fatores ambientais sazonais e climáticos (PEI-CHIH; HUEY-JEN; CHIA-YIN, 2000; HUANG et 

al., 2002). Apesar da necessidade de monitoramento dos níveis de bioaerossóis na avaliação dos riscos 

para a saúde, diferenças entre técnicas automáticas e técnicas de cultivo dificultam a comparação dos 

resultados (EDUARD; HEEDERIK, 1998). As técnicas automatizadas, apesar de serem eficientes na 

análise quantitativa, ainda têm seu uso limitado por serem equipamentos barulhentos e pesados, bem 

como necessitarem de uma contínua alimentação de energia elétrica (TAVORA et al., 2003). Quanto às 

técnicas de cultivo, apresentam limitações por não permitirem uma análise quantitativa adequada, 

porém, ainda são consagradas na literatura, sendo utilizadas como alerta microbiológico (SANCA et 

al., 2002; CENTENO; MACHADO, 2004). 

Alguns estudos mostraram que a exposição a fungos do ar parece estar associada ao 

desenvolvimento de várias doenças respiratórias (PEI-CHIH; HUEY-JEN; HSIAO-MAN, 2000). 

Assim, muitas asmas ditas “de clima” estão na dependência ou em relação íntima com a flora micótica 

do ar, existindo ainda outras patologias como aspergilose, pneumonite por hipersensibilidade, rinite e 

algumas reações tóxicas (REPONEN et al., 1996; LACAZ et al., 2002b). 

Nesse contexto, há numerosas propostas para determinação dos valores máximos aceitáveis ou 

de conjuntos de valores que classifiquem as condições ambientais, com relação aos marcadores 

epidemiológicos (fungos e bactérias), mediante padrões ou normas, indicados por órgãos 

governamentais, órgãos e sociedades científicas ou privadas ou ainda por projetos de pesquisa, 

experiência profissional ou consenso científico. Observa-se, porém, que essas propostas não são 

uniformes, sugerindo a possibilidade de variações decorrentes de variáveis macrogeográficas, 

climáticas e até mesmo socioeconômicas e tecnológicas (RAO; BURGE; CHANG, 1996). 

Atualmente, ainda não existem métodos e padrões amplamente aceitos no País e no mundo 

sobre os reais níveis de contaminantes biológicos do ar de interiores, que variam enormemente em 

função do tempo e do espaço. Nesse contexto, a vigilância de bioaerossóis em hospitais pode fornecer 

informações para a investigação epidemiológica das doenças infecciosas, sobre a propagação e controle 

dos microrganismos e ser utilizada como uma medida de controle de qualidade (LI; HOU, 2003). 

Assim sendo, também foi objetivo deste estudo realizar um monitoramento ambiental de fungos 

filamentosos e leveduras no ar em áreas específicas dos hospitais analisados. 
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1.6 Formigas X Fungos 

 

No contexto histórico, ao tentar relacionar a Entomologia médica com a Micologia médica, 

sobressaiu-se o trabalho de Agostinho Bassi (1773-1856). Considerado como o “pai da Micologia 

médica”, ele contribuiu de forma fundamental no esclarecimento das doenças microbianas. Bassi 

dedicou-se a estudar uma doença que acometia o bicho-da-seda, causando grandes perdas nas criações 

industriais ao sul da França e norte da Itália. Após anos tentando reproduzir a doença, entrou em 

contato com o trabalho de Enrico Acerbi, o qual relatava a presença, esporádica e sem correlação 

patológica, de um fungo do gênero Clavaria, em ninfas de cigarras. Com base nesse trabalho, Bassi 

evidenciou a correlação entre a doença do bicho-da-seda e a presença desse fungo, que, hoje em dia, é 

conhecido com o nome de Beauveria bassiana (SIDRIM, 2004). 

Com o passar dos anos, outras formas de associação entre os insetos e os fungos foram 

observadas, pois, além de existirem gêneros fúngicos atuando como patógenos de alguns insetos, 

existem também alguns insetos que mantêm uma relação de simbiose com algumas espécies fúngicas, 

onde ambos se beneficiam reciprocamente (PASSERA; ARON, 2005). Outra possível associação 

ocorre quando insetos atuam apenas como carreadores de fungos dentro do ambiente. Nesse caso, o 

fungo é beneficiado com o transporte, sem causar nenhum prejuízo ao inseto (MOREIRA et al., 2005; 

COSTA et al., 2006; RODOVALHO et al., 2007). Essas formas de associação também podem ocorrer 

entre formigas e fungos. 

A descrição de fósseis de formigas mostra que, possivelmente no fim do Cretáceo e início do 

Paleogénico, surgiu uma simbiose entre algumas linhagens de formigas (tribo Attini) e fungos, sendo 

essa associação moldada por 50 milhões de anos de co-evolução (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990; 

CURRIE et al., 2003; PASSERA; ARON, 2005; BRANDÃO, 2007). O naturalista Thomas Belt (1832-

1878) foi o primeiro a relatar, em 1874, a ocorrência de uma simbiose entre as formigas e fungos. 

Hoje em dia, sabe-se que cerca de 200 espécies de formigas distribuídas em 13 gêneros, todos 

da tribo Attini (Myrmicinae), praticam a cultura de fungos a partir de vegetais mortos ou excrementos 

de artrópodes (Attini "inferiores"), ou de pedaços de folhas ou grama cortados pelas operárias (Attini 

"superiores") (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990; PASSERA; ARON, 2005). A associação entre essas 

formigas e os fungos, todos pertencentes ao gênero Leucocoprinus ou Leucoagaricus (Lepiotaceae), é 

uma verdadeira simbiose. Os fungos digerem a celulose e outros compostos presentes no substrato 

vegetal fornecido pelas formigas, disponibilizando assim nutrientes para as formigas, enquanto essas 
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favorecem o crescimento do fungo, por meio de uma verdadeira cultura que implica a preparação (corte 

e mastigação) do substrato vegetal, a "adubação" da cultura fúngica através de “gotinhas fecais” e a 

constante limpeza da mesma por ação mecânica e química para livrá-la dos fungos parasitas (ex: 

Escovopsis) (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990; CURRIE; STUART, 2001; PASSERA; ARON, 2005). 

Outra forma de associação pode ser observada nas formigas que atuam como carreadoras 

mecânicas de fungos. Nesse contexto, a presente pesquisa interessou-se por essa associação, pouco 

conhecida ainda, contrariamente à associação entre formigas e bactérias, que já foi tema de uma 

relativa quantidade de pesquisas. Na literatura internacional e nacional pesquisada, apenas um artigo se 

encontra publicado, de autoria de Barros, Campos-Farinha e Prezoto (2006), onde foram analisados a 

ocorrência, o comportamento e o papel de formigas como carreadoras de fungos no Hospital da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, entre fevereiro/2004 a março/2005. No tocante 

aos achados fúngicos, 31 gêneros foram isolados, com destaque para Aspergillus, Cladosporium, 

Penicillium e Candida. 

Considerando que as formigas apresentam elevado nível de contaminação bacteriana, podendo, 

portanto, ser consideradas importantes carreadoras dentro do ambiente hospitalar (MOREIRA et al., 

2005; COSTA et al., 2006; RODOVALHO et al., 2007), é pertinente formular a hipótese de que as 

formigas podem também atuar como carreadoras de determinadas espécies fúngicas de importância 

médica. Portanto, avaliar a presença de fungos filamentosos e leveduras na superfície das formigas em 

hospitais terciários locais pode contribuir para reduzir a lacuna de dados no tocante ao potencial das 

formigas como carreadoras mecânicas de fungos em ambiente hospitalar. 
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2 PERGUNTA DE PARTIDA 

 

 

As formigas podem atuar como carreadoras mecânicas de fungos em ambientes 

hospitalares e qual a correlação desses achados com a microbiota fúngica do ar? 
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3 HIPÓTESES CIENTÍFICAS 

 

 

• As formigas atuam como carreadoras mecânicas de fungos em ambientes hospitalares, 

incluindo espécies patogênicas ao homem. 

 

• Existem estruturas fúngicas viáveis no ar em diversos setores hospitalares, sendo esses 

achados semelhantes aos carreados pelas formigas. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

 

 Avaliar a capacidade das espécies de formigas presentes em dois hospitais 

terciários do Município de Fortaleza, Ceará, de carrear espécies fúngicas. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 

• Identificar as espécies fúngicas carreadas pelas formigas presentes em dois hospitais 

terciários do Município de Fortaleza, Ceará e 

 

• identificar as espécies fúngicas encontradas no ar de diferentes setores hospitalares, 

buscando correlacionar os achados com as espécies fúngicas carreadas pelas formigas. 

 

 

 



5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Hospitais Selecionados 

 

A pesquisa foi realizada em dois hospitais terciários, o Hospital Universitário Walter 

Cantídio, da Universidade Federal do Ceará (HUWC), e o Hospital Geral César Cals (HGCC), os 

quais estão localizados no Município de Fortaleza, Ceará. 

O HUWC e o HGCC atuam como unidades terciárias que prestam assistência de alta 

complexidade à saúde, sendo também certificados como hospitais de ensino e pesquisa. A 

capacidade física do HUWC é de 243 leitos, distribuídos em diversas clínicas, perfazendo uma taxa 

de 6,2 funcionários/leito, enquanto o HGCC possui uma capacidade física de 276 leitos, sendo a 

capacidade humana de 5,1 funcionários/leito. 

 A presente pesquisa foi autorizada pelos Comitês de Ética de cada instituição participante. O 

aceite formal dos hospitais encontra-se em anexo (anexos I, II, III e IV). 

 

 

5.2 Seleção de Setores de Coletas 

 

 As coletas das formigas foram realizadas em cinco setores, por hospital, tendo como 

critérios de inclusão: locais com pacientes imunocomprometidos de qualquer natureza e/ou 

ambientes em que o corpo clínico já tenha relatado a presença de formigas. As coletas do ar foram 

realizadas em seis setores por hospital, isto é, nos mesmos setores onde se coletaram as formigas, 

com adição de um ambiente externo, visando a ter um parâmetro da qualidade do ar externo do 

hospital. 

 Os locais estudados para a análise das formigas e do ar foram agrupados conforme o risco de 

infecção hospitalar (BRASIL, 1985) em: áreas críticas (UTIs e centro cirúrgico), isto é, locais que 

oferecem risco potencial para a infecção, caracterizados como ambientes fechados e com 

climatização artificial; áreas semicríticas (enfermarias), locais ocupados por pacientes que não 

exigem cuidados intensivos ou de isolamento, caracterizados como ambientes abertos e com 

climatização natural, e áreas não críticas (estacionamento e jardim), locais não ocupados por 

pacientes, também caracterizados como ambientes abertos e com climatização natural. 

 As coletas das formigas e do ar ocorreram em dia único de cada mês por hospital, quando se 

analisavam os diferentes setores (quadro 1) em dois turnos (diurno e noturno). 
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Quadro 1 - Setores hospitalares do HUWC e do HGCC onde ocorreram coletas das formigas e do ar. 
 

Hospital Setores 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (figura 1) 

Sala de Recuperação do Centro Cirúrgico (CC) (figura 2A e 2B) 

Enfermaria Pediátrica (EP) (figura 3) 

Enfermaria de Hematologia (EH) (figura 4) 

Enfermaria de Transplantes (ET) (figura 5) 

HUWC 

Pátio Externo (Estacionamento) (PAT1)* 

Unidade de Terapia Intensiva – Adulto (UTIad) (figura 6) 

Unidade de Terapia Intensiva – Neonatal I (UTIneoI) (figura 7) 

Unidade de Terapia Intensiva – Neonatal II (UTIneoII) (figura 8) 

Enfermaria de Cirurgia Feminina (EC) (figura 9) 

Enfermaria de Ginecologia (EG) (figura 10) 

 

HGCC 

Pátio Externo (Jardim) (PAT2)* 

                       * Ambientes externos, apenas para a análise da qualidade do ar. 
 

 

5.2.1 Setores Amostrados no HUWC 

 

 Os setores amostrados no HUWC apresentam disposição espacial visualizada por meio de 

uma planta horizontal (anexo V), enquanto as características gerais de cada setor estão sumariadas 

no quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2A - Sala de Recuperação do 
Centro Cirúrgico do HUWC. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 
 

 
Figura 2B - Paramentação obriga-
tória para acesso a Sala de 
Recuperação do Centro Cirúrgico do 
HUWC. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 
 

 
Figura 1 - Unidade de Terapia 
Intensiva do HUWC. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 
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Quadro 2 - Características gerais dos setores analisados do HUWC. 
 

Ambiente Hospitalar 

Áreas Críticas Áreas Semicríticas Área Não Crítica Características dos Setores 

UTI CC EP EH ET PAT1 

Área física 70 m2 120 m2 300 m2 325 m2 450 m2 320 m2 

Andar 1º 1º Térreo 1º 3º Térreo 

Nº de leitos 6 8 – 12 36 21 27 - 

Tipo de climatização Artificial Artificial Natural Natural Natural Natural 

Parede azulejada Sim Sim Não Sim Sim - 

Rodapé encurvado Sim Sim Não Sim Sim - 

Janelas de vidro e alumínio Não* Sim Sim Sim Sim - 

Janelas de madeira Não* Não Sim Não Não - 

Legenda: UTI – Unidade de Terapia Intensiva Adulto; CC – Sala de Recuperação do Centro Cirúrgico; EP – 
Enfermaria Pediátrica; EH – Enfermaria de Hematologia; ET – Enfermaria de Transplantes; PAT1 – Pátio externo 
(estacionamento). * Sem janela. 

 

 

5.2.2 Setores Amostrados no HGCC 

 

 Os setores amostrados no HGCC apresentam disposição espacial visualizada por meio de 

uma planta horizontal (anexo V), enquanto as características gerais de cada setor estão sumariadas 

no quadro 3. 

 

 

 
Figura 4 - Corredor central da 
Enfermaria de Hematologia do 
HUWC. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 

 
Figura 5 - Corredor central da 
Enfermaria de Transplantes do 
HUWC. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 
 

Figura 3 - Corredor central da 
Enfermaria Pediátrica do HUWC. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 
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Quadro 3 - Características gerais dos setores analisados do HGCC. 
 

Ambiente Hospitalar 

Áreas Críticas Áreas Semicríticas Área Não Crítica Características dos Setores 

UTI UTIneoI UTIneoII EC EG PAT2 

Área física 180 m2 75 m2 75 m2 220 m2 250 m2 210 m2 

Andar 1º Térreo Térreo 1º Térreo Térreo 

Nº de leitos ou incubadoras 5 – 6  10 – 14   10 – 14  40 48 - 

Tipo de climatização Artificial Artificial Artificial Natural Natural Natural 

Parede azulejada Não Sim Sim Sim Sim - 

Rodapé encurvado Sim Sim Sim Sim Sim - 

Janelas de vidro e alumínio Sim Sim Não* Não Não - 

Janelas de madeira Não Não Não* Sim Sim - 

Legenda: UTI – Unidade de Terapia Intensiva Adulto; UTI neonatal I – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal I; 
UTI neonatal II – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal II; EC - Enfermaria de Cirurgia Feminina; EG – 
Enfermaria de Ginecologia; PAT2 – Pátio externo (jardim). * Sem janela. 

 
Figura 8 - Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal II do HGCC. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 

 
Figura 7 - Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal I do HGCC. 
Fonte: PANTOJA, 2007.  

 
Figura 6 - UTI adulta localizada no 
1° andar do HGCC. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 
 

 
Figura 10 - Corredor em forma de 
“L” da Enfermaria de Ginecologia 
do HGCC. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 

 
Figura 9 - Corredor de acesso a 
quatro enfermarias localizadas no 
setor denominado de Enfermaria de 
Cirurgia Feminina do HGCC.  
Fonte: PANTOJA, 2007. 
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5.3 Amostra Biológica: Formigas 
 

5.3.1 Coleta das Formigas 
 

As coletas foram realizadas mensalmente, durante um ano, de acordo com metodologias 

descritas por Zarzuela, Ribeiro e Campos-Farinha (2002) e Moreira e colaboradores (2005). 

 

 

5.3.1.1 Iscas 

 

A fauna de formigas foi amostrada pela disposição de iscas atrativas não tóxicas. Cada isca 

(figura 11) consistiu em uma mistura atrativa estéril, acondicionada em canudo plástico com 

aproximadamente 2,5 cm de comprimento e 4 mm de diâmetro. No método preconizado por 

Zarzuela, Ribeiro e Campos-Farinha (2002), a mistura atrativa era composta de alimento industrial 

para gato, adicionado de mel, na proporção 1:1, com adição de mistura para bolo. No presente 

estudo, uma modificação foi introduzida, sendo realizada a substituição da mistura para bolo por 

algodão estéril por autoclavação. 

Tais componentes foram macerados com auxílio de pistilo e gral estéreis, a fim de se obter 

uma mistura homogênea. Esta era colocada dentro de canudos plásticos com o auxílio de uma alça 

flambada. As duas extremidades do canudo eram totalmente preenchidas com a mistura para assim 

maximizar a possibilidade de encontro da isca pelas formigas. As iscas eram preparadas cerca de 24 

horas antes da coleta, e, em seguida, dispostas em caixa de isopor na quantidade exata para cada 

turno/hospital, sendo posteriormente armazenadas sob refrigeração (4 °C) até o início da coleta.  

 

 

 
Figura 11 - Modelo da isca preenchida com substância atrativa não tóxica em ambas as extremidades do canudo 
plástico, com aproximadamente 2,5 cm de comprimento. 
Fonte: ARAGÃO, 2007. 
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5.3.1.2 Amostragem das Formigas 

 

Mensalmente, em cada setor hospitalar escolhido, a fauna de formigas foi amostrada 

mediante a disposição de 30 iscas atrativas não tóxicas, sendo 15 iscas dispostas no período diurno, 

em seguida removidas dos ambientes após as coletas diurnas, e 15 iscas dispostas no período 

noturno, também removidas após as coletas noturnas. Em ambos os períodos, as iscas eram 

expostas no ambiente e as formigas presentes nelas eram recolhidas duas horas depois da exposição.  

As coletas ocorreram no período de março de 2007 a fevereiro de 2008. Em cada hospital 

foram realizadas 12 coletas mensais diurnas e 12 coletas mensais noturnas, totalizando a disposição 

nos diferentes setores de 1.800 iscas diurnas e 1.800 iscas noturnas. Assim, nos dois hospitais, 

foram expostas 3.600 iscas durante os doze meses de coleta. 

 

 

5.3.1.3 Número de Iscas por Ambiente 

 

O número de pontos para a colocação das iscas em cada setor foi estabelecido em função da 

sua superfície, medida por fita métrica, e obedeceu ao critério de 1 (uma) isca a cada 5 m2 

(BUENO, 2006, comunicação pessoal).  

Uma vez escolhidos, os pontos de colocação das iscas permaneceram fixos durante todo o 

experimento, e cada um deles foi identificado por uma etiqueta numerada fixada à parede. Após o 

mapeamento dos hospitais, mensalmente, por tomada aleatória, em cada setor foram utilizados 

apenas 15 pontos para disposição das iscas; os demais locais a disposição foram utilizados pela 

equipe que realizou o monitoramento detalhado da fauna de formigas (ARAGÃO, 2007). Vale 

ressaltar que mensalmente os pontos escolhidos para coleta diurna eram os mesmos utilizados na 

coleta noturna. 

As iscas foram fixadas nas superfícies por meio de fita adesiva. O tempo médio de 

exposição das iscas era de 2 (duas) horas. Após esse tempo, as formigas que estavam presentes em 

cada isca eram recolhidas com pinça entomológica e transferidas para dois microtubos de 

polipropileno, tipo Eppendorf® (com capacidade de 1,5 mL). No microtubo previamente 

preenchido com álcool etílico 96%, depositavam-se 3 exemplares destinados à identificação da 

formiga. No outro microtubo, previamente esterilizado por autoclavação, colocavam-se 10 

exemplares destinados à análise das espécies fúngicas carreadas pelas formigas.  
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A respeito da disposição do número de iscas nos diferentes ambientes hospitalares 

pesquisados, três variáveis foram analisadas, a saber: público-alvo, manutenção do ambiente e 

localização da isca.  

No tocante ao público-alvo, os ambientes foram divididos em três categorias: ambientes com 

o público adulto (UTIs adulto e em todas as enfermarias, com exceção da EP), ambientes com o 

público recém-nascido (UTI neoI e neoII) e ambientes com o público infantil (EP). Foram dispostas 

2.520, 720 e 360 iscas, respectivamente. 

Os ambientes foram também categorizados em função do tipo de manutenção que 

receberam: ambiente bom, caracterizado como ambiente limpo (todas as UTIs, CC e ET – 2.160 

iscas), ambiente intermediário, com presença de sujidades, sem problemas estruturais evidentes (EH 

e EG – 720 iscas) e ambiente não satisfatório, com presença de sujidades e problemas estruturais 

evidentes (EP e EC – 720 iscas). 

Em cada ambiente, as iscas foram distribuídas de forma a maximizar a probabilidade de 

estas serem encontradas pelas formigas. De acordo com os hábitos de forrageamento e nidificação 

geralmente observados em formigas urbanas, os locais escolhidos para colocar as iscas foram os 

seguintes: 1) parapeitos de janelas (432 iscas); 2) local de manipulação de medicamentos (356 

iscas); 3) próximo a banheiro (399 iscas); 4) perto de lixeiras (412 iscas); 5) próximo a portas (558 

iscas); 6) próximo a leitos (547 iscas); 7) perto de pias (428 iscas) e 8) próximo a equipamentos 

hospitalares (468 iscas).  

 

 

5.3.2 Triagem e Identificação das Formigas 

 

A identificação inicial das formigas ocorreu no Laboratório de Entomologia da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), onde elas foram separadas em morfoespécies e de 1 a 3 indivíduos de 

cada morfoespécie foram montados em alfinetes entomológicos (LATTKE, 2000).  

A identificação das morfoespécies até subfamília e gênero foi realizada usando microscópio 

estereoscópico Leica MG - 7.5 com aumento de até 60X e chaves de identificação (BOLTON, 

1994). Para a identificação até espécie, foram utilizados trabalhos sobre a sistemática dos gêneros 

coletados, segundo o catálogo mundial de Bolton (1995), complementado através da página 

eletrônica “Social Insect Web” (http://www.research.amnh.org/entomology/social_insects). 

Posteriormente, amostras do material foram encaminhadas ao Laboratório de Mirmecologia 

da CEPLAC/UESC (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira/Universidade Estadual de 

Santa Cruz – Ilhéus, Bahia) para confirmar e/ou precisar as identificações realizadas no Laboratório 
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de Entomologia da UECE. O material resultante deste estudo foi depositado na coleção de 

Formicidae do Laboratório de Entomologia da UECE, que se encontra sob a curadoria do Prof. Dr. 

Yves Patric Quinet.  

 

 

5.3.3 Processamento Laboratorial das Formigas 

 

 No laboratório do CEMM, eram adicionados 1,0 mL de solução salina estéril em cada 

microtubo contendo 10 exemplares de formigas. Em seguida, esse microtubo era agitado durante 5 

minutos em agitador semi-automático. 

Posteriormente, 500 µl dessa mistura eram distribuídos na superfície do meio ágar 

Sabouraud 2% de dextrose (PAIXÃO; SIDRIM; BRILHANTE, 2004), suplementado com 

vancomicina (0,1 g/L) e polimixina B (0,0075 g/L) (anexo VI) e semeado com o auxílio de uma 

alça de Drigalski. Em seguida, outras duas alíquotas de 250 µL eram transferidas para placas 

contendo ágar Ácido Caféico (anexo VI) e ágar Niger (anexo VI), respectivamente, objetivando 

auxiliar na identificação presuntiva do gênero Cryptococcus (VIDOTTO et al., 2004; PEDROSO et 

al., 2007). As placas eram vedadas em PVC, com exceção do ágar Ácido Caféico, onde se utilizava 

papel alumínio, pois com base na literatura conseguem-se melhores resultados quando esse meio é 

protegido da luz (LACAZ et al., 2002c). Em seguida, as placas foram incubadas entre 26 - 28 °C, 

durante 10 dias (ágar Sabouraud) e 15 dias (ágar Ácido Caféico e ágar Niger), com observações 

diárias.  

Após a visualização de colônias fúngicas, era feita uma triagem por meio das características 

macroscópicas, isolando-se as diferentes colônias presentes em cada placa. Dessa forma, as colônias 

escolhidas eram repicadas para tubos contendo ágar batata (anexo VI), para purificação das colônias 

e identificação final dos fungos. 

 

 

5.4 Amostra Biológica: Ar Hospitalar 

 

5.4.1 Coleta do Ar Hospitalar 

 

 Concomitantemente à análise das formigas, procedeu-se à análise da qualidade do ar quanto 

à presença de fungos anemófilos, para posterior comparação com a eventual população fúngica 

carreada pelas formigas. 
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Também, visando a ter um parâmetro dos ambientes externos dos hospitais (possibilidade 

dos contaminantes encontrados em áreas internas serem provenientes de áreas externas), foi 

adicionado um novo ambiente para cada hospital, um pátio externo (área não crítica), com 

climatização natural e com características de ambiente aberto. Para o HUWC, o ambiente escolhido 

foi um estacionamento (figura 12), em razão da proximidade com a enfermaria de hematologia e a 

UTI adulta, e, para o HGCC, um jardim (figura 13), em virtude da sua proximidade com a 

enfermaria de ginecologia e a UTI neonatal I. Assim, foram analisados seis ambientes em cada um 

dos dois hospitais, perfazendo 144 amostras do ar por hospital (período diurno e noturno). 

Para a coleta de amostras do ar, utilizou-se o método da sedimentação passiva em placas de 

Petri de 150 mm de diâmetro, contendo o meio ágar Sabouraud 2% de dextrose (PAIXÃO; 

SIDRIM; BRILHANTE, 2004), suplementado com vancomicina (0,1 g/L) e polimixina B (0,0075 

g/L) (anexo VI). As placas foram colocadas a uma altura de 2 m acima do solo – próximo da área 

de respiração humana (PEI-CHIH; HUEY-JEN; CHIA-YIN, 2000). As placas foram dispostas em 

cada um dos setores de coleta das formigas e nos pátios externos selecionados, em ambos os turnos, 

e expostas a mesma quantidade de tempo utilizado para as iscas. Após as coletas, as placas de Petri 

eram encaminhadas ao CEMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizou-se ainda a coleta dos dados do índice pluviométrico mensal, fornecido através da 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME, pois, de acordo com a 

 
Figura 13 - O jardim, área considerada 
como o Pátio Externo do HGCC. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 

 
Figura 12 - O estacionamento, área 
considerada como o Pátio Externo do 
HUWC. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 
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literatura, comumente afirma-se que existe relação direta entre a contagem das colônias fúngicas e 

as condições climáticas da região (TERESA; PONSONI; RADDI, 2001; SOLOMON et al., 2006).  

 

 

5.4.2 Processamento Laboratorial do Ar Hospitalar 

 

Ao chegarem ao CEMM, às placas de Petri eram vedadas em PVC e permaneciam 

incubadas à temperatura de 26 - 28 °C durante dez dias, com observações diárias. A partir da 

visualização das colônias fúngicas, era feita uma triagem por intermédio das características 

macroscópicas, isolando-se as diferentes colônias presentes em cada placa. Dessa forma, as colônias 

escolhidas eram repicadas para tubos contendo ágar batata (anexo VI), para purificação das colônias 

e identificação final dos fungos. 

 

 

5.5 Identificação de Culturas Fúngicas 

 

A identificação dos gêneros e/ou espécies foi baseada nos aspectos macro e 

micromorfológicos, perfil bioquímico e utilização de meio cromogênico, segundo metodologias 

preconizadas por Hoog e colaboradores (2000); Koneman e colaboradores (2001); Lacaz e 

colaboradores (2002c) e Sidrim e Rocha (2004). 

 

 

5.5.1 Achados Macromorfológicos – Fungos Filamentosos e Leveduras 

 

Quando verificado o crescimento puro das colônias, a identificação preliminar do 

grupamento fúngico foi feita com base nas suas características macromorfológicas. Essa análise 

baseou-se no estudo dos seguintes aspectos: 1) bordos – análise de forma e coloração; 2) textura – 

colônias algodonosas, furfuráceas, arenosas, veludosas, glabrosas; 3) relevo ou topografia – 

colônias cerebriformes, rugosas, apiculadas, crateriformes; 4) pigmentação - levou-se em 

consideração o pigmento no verso e no reverso da colônia (HOOG et al., 2000; SIDRIM; ROCHA, 

2004). 
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5.5.2 Identificação de Fungos Filamentosos 

 

Posteriormente, realizou-se a análise dos achados micromorfológicos, com a confecção de 

lâminas, onde foram empregadas três técnicas: preparação por desagregação (figura 14A), 

montagem com fita adesiva transparente (figura 14B) e a técnica de microcultivo em lâmina (figura 

14C), preconizadas por Koneman e colaboradores (2001) (anexo VII). 

 

 
Figura 14 – A: Lâmina preparada por desagregação; B: Lâmina montada com fita adesiva transparente; C: Técnica de 
microcultivo em lâmina. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 
 

 

5.5.3 Identificação de Leveduras 

 

 As leveduras presentes neste estudo tiveram suas características micromorfológicas 

visualizadas por microcultivo em ágar fubá (corn-meal) com Tween 80 (figura 15), técnica 

preconizada por Dalmau (1929), citada por Milan e Zaror (2004). Esta se baseia no princípio de que 

as leveduras, quando incubadas em meio com Tween 80 e em baixa tensão de oxigênio, apresentam 

a capacidade de filamentar, o que pode sugerir a espécie de levedura implicada na identificação. 

 

 

 

 

 

A B 

C 
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Figura 15 - Placa com o meio corn-meal com Tween 80, mostrando esquematicamente os locais onde são feitas as 
estrias com os inóculos da levedura cuja micromorfologia se quer observar. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 

 

 

Para a identificação definitiva, foram realizadas as seguintes provas complementares: 

assimilação de carboidrato, assimilação de nitrogênio, fermentação de carboidrato, crescimento em 

meio cromogênico, teste de produção de urease e teste de produção de ascos. 

 

 

• Prova de Assimilação de Carboidrato 

 

A prova de assimilação de carboidrato indica a habilidade de uma levedura utilizar 

determinado carboidrato como única fonte de carbono. Cada espécie possui padrão próprio de 

assimilação e os resultados estão condicionados a fatores de permeabilidade e sistemas enzimáticos 

que catalisam a degradação dos hidratos de carbono (figura 16A) (anexo VI e VII) (MILAN; 

ZAROR, 2004). 

 

 

• Prova de Assimilação de Nitrogênio 

 

A prova de assimilação de nitrogênio indica a habilidade de uma levedura utilizar 

determinado composto nitrogenado como única fonte de nitrogênio. Cada espécie possui padrão 

próprio de assimilação e os resultados estão condicionados a fatores de permeabilidade e ao sistema 

redutase que intervêm na redução do nitrato (figura 16B) (anexo VI e VII) (MILAN; ZAROR, 

2004).     
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• Prova de Fermentação de Carboidrato 

 

A prova de fermentação (figura 17) baseia-se na habilidade das leveduras fermentarem 

determinado açúcar na dependência da presença de um sistema de transporte que permitirá a 

absorção do açúcar a baixas tensões de O2, havendo a formação de etanol e/ou anidrido carbônico. 

Essa prova foi executada conforme preconizado por Milan e Zaror (2004) (anexo VI e VII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 - Tubos dispostos para leitura do teste de fermentação de carboidrato. 
Fonte: SIDRIM; ROCHA, 2004. 

Figura 16A - Placa de Petri com meio para 
assimilação de carboidrato, pronto para 
iniciar a distribuição dos açúcares, 
seguindo a cartela-guia. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 

Figura 16B - Placa de Petri com meio 
para assimilação de nitrogênio, pronto 
para iniciar a distribuição das fontes 
nitrogenadas, seguindo a cartela-guia. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 
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• Crescimento em Meio Cromogênico 

 

Utilizou-se o CHROMagar Candida® (anexo VI), por meio do qual se pode determinar 

algumas espécies de Candida mediante a visualização de uma pigmentação específica (figura 18), 

por exemplo, C. albicans (verde claro), C. tropicalis (cinza-azulado). Com 48 horas de antecedência 

do experimento, a levedura a ser analisada era repicada para tubo rosqueado de 125 X 10 mm com 

meio ágar batata (anexo VI) e incubada a 37 ºC. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 - Placas de CHROMagar Candida®: A – Candida sp., necessários testes adicionais para a identificação da 
espécie; B – Candida albicans em verde. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 

 

 

• Teste de Produção de Urease 

 

O teste foi realizado em meio ágar uréia de Christensen’s (anexo VI e VII). Após o 

crescimento do fungo, a prova é revelada positiva quando a urease hidrolisa a uréia, liberando 

amônia e alcalinizando o meio que se torna com a coloração rosa (figura 19), em razão da viragem 

do indicador de pH, o vermelho fenol. Na prova negativa, não há alteração da cor do meio (LACAZ 

et al., 2002c). 

 

 

 
Figura 19 - Prova da produção de urease ante uma Rhodotorula mucilaginosa. Tubo A contendo a levedura semeada em 
ágar batata e o tubo B mostrando o teste de urease positivo. 
Fonte: PANTOJA, 2007. 

A 

B 

   

A B 
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• Teste de Produção de Ascos 

 

Para a identificação de leveduras ascosporadas, tais como Saccharomyces spp., fez-se 

necessário o emprego de meio ágar extrato de levedura e malte (meio de Wickerham) (anexo VI), 

capaz de estimular a reprodução sexuada nesses organismos.  

Para a análise microscópica, foi confeccionado um esfregaço da cultura, corado pela 

coloração de Kinyoun (anexo VI e VII). Por meio desta, os ascos (figura 20) adquirem a coloração 

vermelha, em decorrência da retenção intracelular da fucsina, enquanto as demais estruturas 

assumem a coloração azulada conferida pelo contra-corante (azul de metileno) (MILAN; ZAROR, 

2004). 

 

 

 
Figura 20. Análise microscópica de uma levedura ascosporada. A seta indica um asco de levedura corado em vermelho. 
Fonte: SIDRIM; ROCHA, 2004. 
 

 

Por fim, todas as cepas identificadas foram estocadas na micoteca do CEMM em solução 

salina a temperatura ambiente (26 - 28 ºC), glicerol 100% a -80 ºC, ágar batata com e sem adição de 

crioprotetor (glicerol 100%) à -20 ºC (anexo VIII). 

 

 

5.6 Análise Estatística 

 

O estudo foi conduzido por análise estatística descritiva. Utilizou-se o teste t-Student para 

amostras pareadas, o teste do Qui-Quadrado de Pearson e o Coeficiente de Correlação de Spearman. 

Para todos os testes, o nível de significância de 5% (p < 0,05) foi escolhido. 
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Os dados foram organizados em matrizes de presença/ausência de formigas nas iscas para 

cada hospital e para as demais variáveis analisadas (setores, público-alvo, manutenção do ambiente, 

localização da isca, tipo de climatização, período de coleta e índice pluviométrico), permitindo 

calcular o índice de infestação de acordo com as seguintes definições e fórmula (SILVA; LOECK, 

1999). 

 

Fórmula do Índice de Infestação: 

 

IF = (ISCp/ISCt) x 100 

 

Onde, 

IF = índice de infestação; 

ISCp = número de iscas com presença de formigas; 

ISCt = número total de iscas. 

 

 



6 RESULTADOS 

 

6.1 Fauna de Formigas 

 

Em ambos os hospitais, foram identificadas 13 espécies de formigas distribuídas em cinco 

gêneros (Camponotus, Paratrechina, Pheidole, Solenopsis e Tapinoma) e três subfamílias 

(Dolichoderinae, Formicinae, Myrmicinae) (tabela 1): Camponotus arboreus, C. melanoticus, C. 

renggeri, C. vittatus, Paratrechina longicornis, Pheidole impressa, P. radoszkowskii, P. sp. grupo 

diligens, P. sp. grupo fallax, Solenopsis globularia, S. saevissima, Solenopsis sp. e Tapinoma 

melanocephalum. 

O HUWC apresentou maior diversidade de formigas que o HGCC (10 espécies no HUWC, 

6 espécies no HGCC) e apenas três espécies (T. melanocephalum, P. longicornis, S. globularia) 

foram encontradas em ambos os hospitais (tabela 1). 

 

 

6.2 Distribuição das Formigas e Índices de Infestação 

 

Um total de 2.899 formigas foi capturado nas iscas de ambos os hospitais: 1.664 (57,5%) no 

HUWC, 1.235 (42,5%) no HGCC. Desse total, 669 foram encaminhadas para a identificação 

entomológica e 2.230 foram usadas para a análise fúngica. 

Em ambos os hospitais, foi disposto um total de 3.600 iscas (1.800 no HUWC, 1.800 no 

HGCC). Duzentas e vinte e três (223) iscas foram positivas (exploradas por formigas), o que 

corresponde a um índice de infestação (IF) geral de 6,2%. O IF foi maior no HUWC (7,11% versus 

5,27% no HGCC) (tabela 1). 

A espécie mais freqüente e abundante nas iscas foi T. melanocephalum (IF = 3,36%; n = 

1.573 formigas capturadas), seguida por P. longicornis (IF = 1%; n = 468), C. vittatus (IF = 0,41%; 

n = 195), P. sp. grupo fallax (IF = 0,36%; n = 169), S. globularia (IF = 0,28%; n = 130), C. 

arboreus (IF = 0,22%; n = 104), P. impressa (IF = 0,16%; n = 78), P. sp. grupo diligens (IF = 

0,16%; n = 78), C. melanoticus (IF = 0,05%; n = 26), P. radoszkowskii (IF = 0,05%; n = 26), S. 

saevissima (IF = 0,05%; n = 26), C. renggeri (IF = 0,02%; n = 13), Solenopsis sp. (n = 13, IF = 

0,02%) (gráfico 1). 

Das 1.664 formigas coletadas no HUWC, 637 foram capturadas na enfermaria pediátrica (IF 

= 2,72%), 546 na enfermaria de hematologia (IF = 2,33%) e 455 na enfermaria de transplantes (IF = 
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1,95%). Apenas 13 formigas foram capturadas na UTI e 13 formigas no centro cirúrgico, ambos 

com IF de 0,05% (gráfico 2). No HGCC, os locais mais infestados foram a enfermaria de 

ginecologia (IF = 2,50%; n = 585) e a enfermaria de cirurgia feminina (IF = 1,95%; n = 455), 

seguido das UTIs neonatais I e II (IF = 0,44% e 0,38%; n = 104 e 91 formigas, respectivamente). 

Na UTI adulta, não houve captura de formigas (gráfico 3). 

 

 

Tabela 1 – Espécies de formigas encontradas em cada hospital analisado, com seu respectivo índice de infestação (%) e 
número de formigas capturadas. As espécies encontradas em ambos os hospitais são destacadas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: (-) ausência; IF: índice de infestação; n: número de formigas capturadas. 
 

 

Gráfico 1 – Índice de infestação (%) para as espécies de formigas coletadas em ambos os hospitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF (n) 
Subfamília Espécies 

HUWC HGCC 

Dolichoderinae Tapinoma melanocephalum 3,39 (793) 3,34 (780) 
Camponotus arboreus  0,44 (104) - 
C. melanoticus 0,11 (26) - 
C. renggeri - 0,05 (13) 
C. vittatus 0,83 (195) - 

Formicinae 

Paratrechina longicornis 0,78 (182) 1,22 (286) 
Pheidole impressa 0,34 (78) - 
P. radoszkowskii 0,11 (26) - 
P. sp. grupo diligens - 0,34 (78) 
P. sp. grupo fallax 0,72 (169) - 
Solenopsis globularia 0,27 (65) 0,27 (65) 
S. saevissima 0,11 (26) - 

Myrmicinae 

Solenopsis sp. - 0,05 (13) 
Total  7,11 (1.664) 5,27 (1.235) 

Tapinoma Pheidole Camponotus Solenopsis Paratrechina 
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Gráfico 2 – Índice de infestação (%) e distribuição das 1.664 formigas capturadas no HUWC, por setor hospitalar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Legenda: UTI – Unidade de Terapia Intensiva Adulto; CC – Sala de 
Recuperação do Centro Cirúrgico; EP – Enfermaria Pediátrica; EH – Enfermaria 
de Hematologia; ET – Enfermaria de Transplantes. 

 

 

Gráfico 3 – Índice de infestação (%) e distribuição das 1.235 formigas capturadas no HGCC, por setor hospitalar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Legenda: UTI – Unidade de Terapia Intensiva Adulto; UTIneoI – Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal I; UTIneoII – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
II; EC – Enfermaria de Cirurgia Feminina; EG – Enfermaria de Ginecologia.  
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6.3 Formigas X Ambientes Hospitalares 

 

6.3.1 Formigas X Setores Hospitalares 
 

Do total de 2.899 formigas capturadas em ambos os hospitais, 92% estavam presentes em 

áreas semicríticas (IF = 11,44%; n = 2.678) e 8% em áreas críticas (IF = 0,94%; n = 221). Nas áreas 

semicríticas, o IF variou de 0,28% a 6,67%, enquanto nas áreas críticas, variou de 0,28% a 1,94% 

(tabela 2). As espécies T. melanocephalum e P. longicornis foram responsáveis pelos maiores IF, 

além de serem as únicas espécies encontradas nas áreas críticas (tabela 2). 

 

 

Tabela 2 – Índice de infestação (%) e número de formigas capturadas por espécie, nos setores avaliados dos dois 
hospitais públicos terciários da cidade de Fortaleza, Ceará. 
 

Ambiente Hospitalar 

Áreas Críticas Áreas Semicríticas 

HUWC 
IF (n) 

HGCC 
IF (n) 

HUWC 
IF (n) 

HGCC 
IF (n) 

Formigas 

UTI CC UTI UTIneoI UTIneoII EP EH ET EC EG 
Tapinoma melanocephalum 0,28 

(13) 
0,28 
(13) - 1,67 

(78) 
1,94 
(91) 

5,56 
(260) 

5,56 
(260) 

5,28 
(247) 

6,39 
(299) 

6,67 
(312) 

Paratrechina longicornis - - - 0,56 
(26) - 1,11 

(52) 
1,11 
(52) 

1,67 
(78) 

2,78 
(130) 

2,78 
(130) 

Pheidole impressa - - - - - 1,38 
(65) 

0,56 
(13) - - - 

P. radoszkowskii - - - - - 0,56 
(26) - - - - 

P. sp. grupo diligens - - - - - - - - - 1,67 
(78) 

P. sp. grupo fallax - - - - - 3,61 
(169) - - - - 

Solenopsis globularia - - - - - 1,11 
(52) - 0,28 

(13) 
0,56 
(26) 

0,83 
(39) 

S. saevissima - - - - - 0,28 
(13) 

0,56 
(13) - - - 

Solenopsis sp. - - - - - - - - - 0,28 
(13) 

Camponotus arboreus - - - - - - 2,22 
(104) - - - 

C. melanoticus - - - - - - 0,28 
(13) 

0,28 
(13) - - 

C. renggeri - - - - - - - - - 0,28 
(13) 

C. vittatus - - - - - - 1,94 
(91) 

2,22 
(104) - - 

Total 0,28 
(13) 

0,28 
(13) - 2,23 

(104) 
1,94 
(91) 

13,61 
(637) 

12,23 
(546) 

9,73 
(455) 

9,73 
(455) 

12,51 
(585) 

Legenda: (-) ausência; IF: índice de infestação; n: número de formigas capturadas; UTI – Unidade de Terapia Intensiva 
Adulto; CC – Sala de Recuperação do Centro Cirúrgico; UTIneoI – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal I; UTIneoII – 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal II; EP – Enfermaria Pediátrica; EH – Enfermaria de Hematologia; ET – Enfermaria 
de Transplantes; EC – Enfermaria de Cirurgia Feminina; EG – Enfermaria de Ginecologia.  
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Além da distribuição geral das formigas em função dos setores, foi também analisada a 

distribuição das formigas em função de três variáveis: público-alvo, manutenção do ambiente e 

localização da isca. Nas análises a seguir, os cálculos dos IF levaram em consideração as iscas 

presentes em ambos os hospitais. 

 

 

6.3.1.1 Público-alvo 

 

De acordo com o público a que se destina um determinado setor, foram definidos como 

adulto, recém-nascido e infantil. O maior IF foi observado nos ambientes cujo público-alvo é 

infantil (13,5%), seguido pelos ambientes com público adulto (IF = 6,30%) e recém-nascido (IF = 

2,07%). Nos três tipos de ambientes, T. melanocephalum foi a principal espécie encontrada nas 

iscas, com IF variando de 1,80% (recém-nascido) a 5,50% (infantil). Nos ambientes com público 

infantil, as espécies do gênero Pheidole também se destacaram por uma importante infestação das 

iscas (IF = 5,50%) (tabela 3). Uma diferença significativa foi encontrada entre os IF (total) dos três 

públicos-alvos (Teste do Qui-Quadrado – p < 0,05). 

 

 

Tabela 3 – Índice de infestação (%), número de iscas positivas e número de formigas capturadas por gênero, em função 
do público-alvo do ambiente. 

Legenda: (-) ausência; IF: índice de infestação; n-1: número total de iscas dispostas no tipo de 
ambiente considerado; n-2: número de iscas positivas; n-3: número de formigas capturadas. 
Valor de p < 0,05 (Teste do Qui-Quadrado). 

 

 

6.3.1.2 Manutenção do Ambiente 

 

No tocante à variável manutenção do ambiente no dia da coleta, este foi definido em bom, 

intermediário e não satisfatório. O maior IF foi encontrado no ambiente intermediário (12,1%), 

Público-alvo 
Adulto (n-1 = 2.520) Recém-nascido (n-1 = 720) Infantil (n-1 = 360) Formiga 
IF (n-2) n-3 IF (n-2) n-3 IF (n-2) n-3 

Tapinoma 3,49 (88) 1.144 1,80 (13) 169 5,50 (20) 260 
Paratrechina 1,20 (30) 390 0,27 (2) 26 1,11 (4) 52 
Pheidole 0,27 (7) 91 - - 5,50 (20) 260 
Solenopsis 0,31 (8) 104 - - 1,38 (5) 65 
Camponotus 1,03 (26) 338 - - - - 
Total 6,30 (159) 2.067 2,07 (15) 195 13,5 (49) 637 
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seguido pelo ambiente não satisfatório (IF =11,7%) e o ambiente bom (IF = 2,40%). Em todos os 

tipos de manutenção do ambiente, T. melanocephalum foi a espécie que apresentou o maior IF, o 

mesmo variando de 1,57% (ambiente bom) a 6,11% (ambiente intermediário). Embora presente em 

todos os ambientes, P. longicornis apresentou importante IF apenas nos ambientes intermediários 

(1,94%) e não satisfatórios (1,94%). As espécies do gênero Pheidole e Camponotus apresentaram 

importantes IF apenas no ambiente não satisfatório (2,77%) e intermediário (2,36%), 

respectivamente (tabela 4). Uma diferença significativa foi encontrada entre os IF (total) dos três 

tipos de manutenção (Teste do Qui-Quadrado – p < 0,05). 

 

 

Tabela 4 – Índice de infestação (%), número de iscas positivas e número de formigas capturadas por gênero, em função 
do tipo de manutenção do ambiente. 
 

Manutenção do Ambiente 
Bom (n-1 = 2.160) Intermediário (n-1 = 720) Não satisfatório (n-1 = 720) Formiga 

IF (n-2) n-3 IF (n-2) n-3 IF (n-2) n-3 
Tapinoma 1,57 (34) 442 6,11 (44) 572 5,97 (43) 559 
Paratrechina 0,37 (8) 104 1,94 (14) 182 1,94 (14) 182 
Pheidole - - 0,97 (7) 91 2,77 (20) 260 
Solenopsis 0,04 (1) 13 0,69 (5) 65 0,97 (7) 91 
Camponotus 0,42 (9) 117 2,36 (17) 221 - - 
Total 2,40 (52) 676 12,1 (87) 1.131 11,7(84) 1.092 

Legenda: (-) ausência; IF: índice de infestação; n-1: número total de iscas dispostas no tipo de ambiente 
considerado; n-2: número de iscas positivas; n-3: número de formigas capturadas. 
Valor de p < 0,05 (Teste do Qui-Quadrado). 

 

 

6.3.1.3 Localização da Isca 

 

Outra variável analisada foi a localização da isca, isto é, o local específico dentro de cada 

setor onde as formigas foram capturadas (tabela 5). A localização "janela" apresentou o maior IF 

(23,4%), com presença de todos os gêneros de formigas identificados. A localização que apresentou 

o segundo maior IF foi "medicamentos" (7,53%), seguida por "lixo" (6,04%), "banheiro" (5%), 

"porta" (3,71%), "equipamentos" (2,98%), “leito” (1,99%) e "pia" (0,93%). Em todas as 

localizações, exceto a localização "banheiro" onde P. longicornis foi a mais freqüente, T. 

melanocephalum foi a espécie com os maiores IF, variando de 0,70% a 10,4% (tabela 5). Uma 

diferença significativa foi encontrada entre os IF (total) dos diversos tipos de localização (Teste do 

Qui-Quadrado – p < 0,05). 
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Tabela 5 – Índice de infestação (%) e número de formigas capturadas por gênero, em função da localização da isca. 

Legenda: (-) ausência; IF: índice de infestação; n-1: número total de iscas dispostas no tipo de localização considerada; n-2: 
número de formigas capturadas. 
Valor de p < 0,05 (Teste do Qui-Quadrado). 

 

 

6.3.2 Formigas X Condições Climáticas 

 

6.3.2.1 Tipo de Climatização 

 

No tocante ao tipo de climatização, o mesmo número de iscas foi usado nos ambientes com 

climatização natural (1.800) e artificial (1.800). Nos ambientes com climatização natural (IF = 

11,44%), foram capturadas todas as espécies de formigas observadas nos dois hospitais. Nos 

ambientes com climatização artificial (IF = 0,94%), apenas duas espécies (T. melanocephalum e P. 

longicornis) foram encontradas (tabela 6). Uma diferença significativa foi encontrada entre os IF 

(total) referentes aos dois tipos de climatização (Teste do Qui-Quadrado – p < 0,05). 

 

 

Tabela 6 – Índice de infestação (%) e distribuição de formigas capturadas por gênero, em função do tipo de 
climatização dos setores hospitalares. 
 

Tipo de Climatização 

Natural (n-1 = 1.800) Artificial (n-1 = 1.800) Gêneros 

IF n-2 IF n-2 

Tapinoma 5,88  1.378 0,83 195 

Paratrechina 1,88 442 0,11 26 

Pheidole 1,50 351 - - 

Solenopsis 0,72 169 - - 

Camponotus 1,44 338 - - 

Total 11,44 2.678 0,94 221 

Legenda: (-) ausência; IF: índice de infestação; n-1: número total de 
iscas dispostas no tipo de ambiente considerado; n-2: número de 
formigas capturadas. 
Valor de p < 0,05 (Teste do Qui-Quadrado). 

Localização da Isca 

Formiga Janela 
n-1 = 432 
IF (n-2) 

Medicamentos 
n-1 = 356 
IF (n-2) 

Banheiro 
n-1 = 399 
IF (n-2) 

Lixo 
n-1 = 412 
IF (n-2) 

Porta 
n-1 = 558 
IF (n-2) 

Leito 
n-1 = 547 
IF (n-2) 

Pia 
n-1 = 428 
IF (n-2) 

Equipamentos 
n-1 = 468 
IF (n-2) 

Tapinoma 10,4 (585) 6,46 (299) 1,75 (91) 4,12 (221) 1,79 (130) 1,09 (78) 0,70 (39) 2,13 (130) 
Paratrechina 3,47 (195) 0,84 (39) 2,25 (117) 0,24 (13) 1,07 (78) 0,36 (26) - - 
Pheidole 4,16 (234) 0,28 (13) - 0,72 (39) 0,17 (13) 0,18 (13) - 0,64 (39) 
Solenopsis 0,92 (52) - 0,50 (26) 0,48 (26) 0,51 (39) 0,36 (26) - - 
Camponotus 4,39 (247) - 0,50 (26) 0,48 (26) 0,17 (13) - 0,23 (13) 0,21 (13) 
Total 23,4 (1.313) 7,58 (351) 5,00 (260) 6,04 (325) 3,71 (273) 1,99 (143) 0,93 (52) 2,98 (182) 
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6.3.2.2 Período de Coleta 

 

Em cada turno (diurno e noturno), 1.800 iscas foram dispostas em ambos os hospitais. O 

período diurno apresentou IF de 5,95% (1.391 formigas capturadas), enquanto no período noturno, 

o IF foi de 6,45% (1.508 formigas capturadas) (tabela 7). As espécies do gênero Camponotus 

destacaram-se por apresentarem o maior intervalo entre os índices de infestação do período noturno 

(IF = 1,00%) e diurno (IF = 0,44%). Todas as espécies desse gênero foram encontradas 

exclusivamente no período noturno, com exceção da espécie C. arboreus, responsável pelo IF 

diurno. As demais espécies estavam presentes em ambos os turnos, com índices de infestação 

semelhantes, com exceção de duas espécies (S. saevissima e Solenopsis sp.) presentes apenas no 

período noturno. Não há diferença significativa entre os IF (total) referentes aos dois períodos de 

coleta (Teste do Qui-Quadrado – p > 0,05). 

 

 

Tabela 7 – Índice de infestação (%) e distribuição de formigas capturadas por gênero, em função do período de coleta. 
 

Turno 
Diurno (n-1 = 1.800) Noturno (n-1 = 1.800) Formigas 

IF n-2 IF n-2 
Tapinoma 3,33 780 3,38 793 
Paratrechina 0,94 221 1,05 247 
Pheidole 0,77 182 0,72 169 
Solenopsis 0,44 104 0,27 65 
Camponotus 0,44 104 1,00 234 
Total 5,95 1.391 6,45 1.508 

Legenda: IF: índice de infestação; n-1: número total de iscas dispostas no tipo 
de ambiente considerado; n-2: número de formigas capturadas. 
Valor de p > 0,05 (Teste do Qui-Quadrado). 

 

 

6.3.2.3 Índice Pluviométrico 

 

Ao analisar a evolução do índice de infestação dos gêneros de formigas em ambos os 

hospitais, em função do índice pluviométrico mensal da cidade de Fortaleza (gráfico 4), não foi 

observada uma relação estatística significativa (Teste do Qui-Quadrado – p > 0,05). 
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Gráfico 4 – Evolução do índice de infestação dos gêneros de formigas em ambos os hospitais, em função do índice 
pluviométrico mensal da cidade de Fortaleza, de março/2007 a fevereiro/2008. 
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6.4 Formigas X Fungos 

 

Do total de 2.230 formigas usadas para a análise fúngica, 1.660 (75%) mostraram-se 

carreadoras de fungos (tabela 8). As espécies do gênero Camponotus destacaram-se por 

porcentagens de positividade muito menores do que as encontradas nas espécies das subfamílias 

Dolichoderinae e Myrmicinae (tabela 8). 
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Tabela 8 – Freqüência de positividade (%) para fungos, para cada espécie de formiga encontrada nos dois hospitais 
analisados. 
 

Subfamília Espécies Total de formigas usadas 
para a análise fúngica 

% de formigas 
positivas para fungos  

Dolichoderinae Tapinoma melanocephalum 1.210 88,43 
Camponotus arboreus  80 12,50 
C. melanoticus 20 0 
C. renggeri 10 0 
C. vittatus 150 13,33 

Formicinae 

Paratrechina longicornis 360 58,33 
Pheidole impressa 60 66,67 
P. radoszkowskii 20 50,00 
P. sp. grupo diligens 60 100,00 
P. sp. grupo fallax 130 100,00 
Solenopsis globularia 100 80,00 
S. saevissima 20 100,00 

Myrmicinae 

Solenopsis sp. 10 100,00 
Total 2.230 75 

 

 

Uma diversidade de isolados fúngicos, distribuídos em dois grupos (fungos anemófilos e 

leveduras), foi encontrado nas formigas (tabela 9). Os fungos anemófilos foram responsáveis por 

94% dos casos de positividade, contra 6% para as leveduras. A espécie T. melanocephalum e as 

espécies do gênero Pheidole foram responsáveis por 75% e 18% dos casos de positividade por 

fungos anemófilos, respectivamente, e por 6% e 1% dos casos de positividade por leveduras, 

respectivamente. Quanto à espécie P. longicornis e às espécies dos gêneros Solenopsis e 

Camponotus, carrearam apenas fungos anemófilos (tabela 9). 
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Tabela 9 – Distribuição dos isolados fúngicos nos diversos gêneros de formigas encontrados nos dois hospitais 
analisados. 
 

Formigas Achados Fúngicos 
Tapinoma Paratrechina Pheidole Solenopsis Camponotus 

Fungos Anemófilos      
Absidia sp. 2 - 1 - - 
Acremonium sp. 2 - 2 1 - 
A. hyalinulum 4 1 - - - 
Aspergillus flavus 38 5 12 3 1 
A. niger 7 1 - - 1 
A. ochraceus 47 7 8 4 - 
A. oryzae 8 1 2 2 - 
A. sydowii 2 1 - - - 
A. versicolor 2 - - - - 
Chrysosporium inops 3 2 - 1 - 
Cladosporium sphaerospermum 13 2 7 - 1 
Cokeromyces sp. 4 - - - - 
Cunninghamella bertholletiae 16 1 2 2 - 
Cyphellophora sp. 2 - - - - 
Fusarium sp. - 1 1 1 - 
F. proliferatum 2 - - - - 
F. solani 1 - - - - 
Mortierella polycephala - 1 2 - - 
Mucor sp. 4 - - - - 
Mycocentrospora acerina 1 - 1 - - 
Ochroconis gallopava 2 - - - - 
Paecilomyces marquandii  2 - - - - 
P. variotii 3 - 1 - - 
Penicillium sp. 45 7 7 2 - 
Rhinocladiella aquaspersa 2 - 1 - - 
Scopulariopsis koningii 2 - - - - 
Scytalidium sp. - - 1 - - 
Tritirachium oryzae 1 - - - - 
Leveduras      
Candida albicans 3 - - - - 
C. glabrata 1 - - - - 
C. guilliermondii 1 - 1 - - 
C. parapsilosis 7 - 1 - - 
Rhodotorula sp. 2 - - - - 
R. mucilaginosa - - 1 - - 
Saccharomyces sp. 3 - - - - 

          Legenda: (-) ausência. 
 

 

Dentre os fungos anemófilos encontrados, os gêneros Aspergillus, Penicillium e 

Cladosporium foram os mais comuns na superfície externa das formigas, sendo responsáveis por 

46%, 18,5% e 7% dos casos de positividade, respectivamente (Teste do Qui-Quadrado – p < 0,05) 

(tabela 10).  
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Tabela 10 – Freqüência absoluta e relativa dos isolados fúngicos presentes na superfície externa das formigas. Os 
gêneros mais isolados são destacados. 
 

Gêneros Fúngicos n % 

Fungos Anemófilos   
Absidia sp. 3 1 
Acremonium sp. 10 3 
Aspergillus sp.* 152 46 
Chrysosporium sp. 6 1,8 
Cladosporium sp.* 23 7 
Cokeromyces sp. 4 1,2 
Cunninghamella sp. 21 6,5 
Cyphellophora sp. 2 0,6 
Fusarium sp. 6 1,8 
Mortierella sp. 3 1 
Mucor sp. 4 1,2 
Mycocentrospora sp. 2 0,6 
Ochroconis sp. 2 0,6 
Paecilomyces sp. 6 1,8 
Penicillium sp.* 61 18,5 
Rhinocladiella sp. 3 1 
Scopulariopsis sp. 2 0,6 
Scytalidium sp. 1 0,3 
Tritirachium sp. 1 0,3 
Leveduras   
Candida sp. 14 4,2 
Rhodotorula sp. 3 1 
Saccharomyces sp. 3 1 
Total 332 isolados 100 
* Valor de p < 0,05 (Teste do Qui-Quadrado). 

 

 

O gênero Aspergillus destacou-se, com 152 isolados (46% dos casos de positividade por 

isolados fúngicos) (tabela 10), distribuídos em seis espécies, em especial A. ochraceus (44% dos 

casos de positividade por Aspergillus) e A. flavus (40%) (gráfico 5). No que tange ao grupo de 

leveduras, foram identificados os gêneros Candida (70% dos casos de positividade por leveduras), 

Rhodotorula (15%) e Saccharomyces (15%) (tabela 10). O gênero Candida destacou-se pela 

diversidade de isolados (gráfico 6). 

 

 

 

 

 
 



 66 

Gráfico 5 – Freqüência absoluta e relativa dos diversos isolados do gênero Aspergillus (n = 152 isolados) encontrados 
na superfície externa das formigas. 
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Gráfico 6 – Freqüência absoluta e relativa dos diversos isolados do gênero Candida (n = 14 isolados) encontrados na 
superfície externa das formigas. 
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6.5 Fungos X Ambientes Hospitalares 

 

Ao analisar a distribuição dos fungos isolados na superfície das formigas, por ambiente 

hospitalar, pode-se observar que 88% dos isolados de fungos anemófilos e 100% dos isolados de 

leveduras, estavam sendo carreados pelas formigas presentes em áreas semicríticas. Nas áreas 
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críticas, as formigas capturadas carreavam 12% dos isolados de fungos anemófilos e nenhum 

isolado de levedura (tabela 11). 

 

 

Tabela 11 – Distribuição dos isolados fúngicos presentes na superfície externa das formigas coletadas, nos diferentes 
setores hospitalares. 
 

Legenda: (-) ausência. UTI – Unidade de Terapia Intensiva Adulto; CC – Sala de Recuperação do Centro Cirúrgico; 
UTIneoI – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal I; UTIneoII – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal II; EP – 
Enfermaria Pediátrica; EH – Enfermaria de Hematologia; ET – Enfermaria de Transplantes; EC – Enfermaria de 
Cirurgia Feminina; EG – Enfermaria de Ginecologia.  
 

 

6.6 Qualidade do Ar Hospitalar 

 

6.6.1 Análise Quantitativa  

 

O total de 10.281 colônias fúngicas (entre fungos anemófilos e leveduras) foi isolado no ar 

de todos os setores hospitalares. No HUWC, isolaram-se 5.225 colônias: 3.231 (62%) durante o 

período diurno, 1.994 (38%) no período noturno. No HGCC, foram 5.056 colônias: 2.807 (56%) no 

Ambiente Hospitalar 

Áreas Críticas Áreas Semicríticas 
HUWC HGCC HUWC HGCC 

Gêneros Fúngicos 

UTI CC UTI UTIneoI UTIneoII EP EH ET EC EG 
Fungos Anemófilos           
Absidia sp. - - - - - 1 2 - - - 
Acremonium sp. - - - - 1 3 2 3 - 1 
Aspergillus sp. 2 - - 10 8 28 24 20 22 38 
Chrysosporium sp. - - - - - 1 - 2 2 1 
Cladosporium sp. - - - 1 1 11 2 4 1 3 
Cokeromyces sp. - - - - 2 - - 2 - - 
Cunninghamella sp. - - - 1 1 1 4 5 6 3 
Cyphellophora sp. - - - - - - - 2 - - 
Fusarium sp. - - - - - 3 1 1 - 1 
Mortierella sp. - - - - - 2 - - 1 - 
Mucor sp. - - - - - 1 1 1 1 - 
Mycocentrospora sp. - - - - - 1 1 - - - 
Ochroconis sp. - - - - - 2 - - - - 
Paecilomyces sp. - - - - - 2 - 2 2 - 
Penicillium sp. - 1 - 3 5 14 9 8 12 9 
Rhinocladiella sp. - - - 1 - 1 - - 1 - 
Scopulariopsis sp. - - - - - - - 2 - - 
Scytalidium sp.  - - - - - 1 - - - - 
Tritirachium sp. - - - - - - - 1 - - 
Leveduras           
Candida sp. - - - - - 6 1 1 2 4 
Rhodotorula sp. - - - - - 1 2 - - - 
Saccharomyces sp. - - - - - - - - 1 2 
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período diurno, 2.249 (44%) no período noturno. Não foi observada diferença estatística 

significativa entre o número total de colônias fúngicas no ar de ambos os hospitais e os dois 

períodos analisados (Teste t-Student para amostras pareadas – p > 0,05).   

Em ambos os hospitais, a distribuição do número de colônias fúngicas em função do tipo de 

climatização foi de 8.370 (82%) colônias fúngicas em ambientes com climatização natural (áreas 

semicríticas e áreas não críticas) e 1.911 (18%) colônias em setores com climatização artificial 

(áreas críticas). Ao analisar o número de colônias fúngicas no ar e os tipos de climatização natural e 

artificial, houve diferença estatística significativa a quantificação fúngica (Teste t-Student para 

amostras pareadas – p < 0,05).  

No HUWC, o maior número de colônias foi constatado nas áreas não críticas (1.824 

colônias), seguido das áreas semicríticas (850 colônias) e áreas críticas (425 colônias). No tocante 

aos setores, o ambiente mais biocontaminado foi o pátio externo (1.824 colônias), seguido pela 

enfermaria pediátrica (1.041 colônias). As enfermarias de transplantes e de hematologia, bem como 

a UTI, apresentaram 780, 730 e 629 colônias, respectivamente. O ambiente com menor contagem 

foi a sala de recuperação do centro cirúrgico (221 colônias) (gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7 – Distribuição do número de colônias fúngicas nos diferentes setores do HUWC, em ambos os períodos de 
coleta. 
 

 
Legenda: UTI – Unidade de Terapia Intensiva Adulto; CC – Sala de Recuperação do Centro 
Cirúrgico; EP – Enfermaria Pediátrica; EH – Enfermaria de Hematologia; ET – Enfermaria de 
Transplantes; PAT – Estacionamento. 
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No HGCC, a maior contagem de colônias ocorreu na área não crítica (2.210), seguida das 

áreas semicríticas (892) e áreas críticas (353). O pátio externo e a enfermaria de ginecologia 

apresentaram o maior número de colônias, 2.210 e 1.053, respectivamente. Na enfermaria de 

cirurgia feminina observaram-se 732 colônias, seguida pelas UTI neonatal II (454 colônias), UTI 

adulta (379 colônias) e UTI neonatal I (228 colônias) (gráfico 8). 

 

 

Gráfico 8 – Distribuição do número de colônias fúngicas no ar nos diferentes setores do HGCC, em ambos os períodos 
de coleta. 
 

 
 

Legenda: UTI – Unidade de Terapia Intensiva Adulto; UTIneoI – Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal I; UTIneoII – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal II; EG – Enfermaria de 
Ginecologia; EC – Enfermaria de Cirurgia Feminina; PAT – Jardim. 

 

 

6.6.2 Análise Qualitativa  

 

Do total de 288 placas de Petri expostas nos diferentes ambientes hospitalares, foram 

isolados 26 gêneros fúngicos (fungos anemófilos e leveduras) em suspensão no ar. Nas áreas 

críticas, foram catalogados 23 gêneros, seguido das áreas semicríticas e áreas não críticas com 22 e 

20 gêneros, respectivamente (tabela 12). 

A comparação dos dados referentes às cepas fúngicas encontradas no ar dos dois hospitais 

analisados com os dados referentes às cepas fúngicas encontradas na superfície externa das 

formigas capturadas não permitiu estabelecer qualquer tipo de correlação estatística, embora os 

Área semicrítica 
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gêneros fúngicos encontrados na microbiota fúngica do ar e na microbiota fúngica das formigas 

sejam semelhantes.  

 

 

Tabela 12 – Número de placas de Petri positivas para fungos presentes no ar hospitalar, em função das diferentes áreas e 
setores pesquisados. 

Legenda: (-) ausência. UTI – Unidade de Terapia Intensiva Adulto; CC – Sala de Recuperação do Centro Cirúrgico; 
EP – Enfermaria Pediátrica; EH – Enfermaria de Hematologia; ET – Enfermaria de Transplantes; UTIneoI – 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal I; UTIneoII – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal II; EC – Enfermaria de 
Cirurgia Feminina; EG – Enfermaria de Ginecologia; PAT1 – Estacionamento; PAT2 – Jardim. 

   

 

 

 

Ambiente Hospitalar 

Áreas Críticas Áreas Semicríticas Áreas Não 
Críticas 

HUWC HGCC HUWC HGCC HUWC HGCC 

Achados Fúngicos 

UTI CC UTI UTIneoI UTIneoII EP EH ET EC EG PAT1 PAT2 
Fungos Anemófilos             
Acremonium sp. - - - - - 1 1 1 2 4 3 1 
Alternaria sp. 1 - - - - 2 2 2 - 1 1 1 
Arthrinium sp. 1 - - - - - - - - - - - 
Aspergillus sp. 14 10 12 6 10 16 16 17 22 22 22 21 
Bipolaris sp. 2 - 1 - - - 1 1 - - - 1 
Chrysonilia sp. - - - - 1 4 5 5 3 3 7 4 
Cladosporium sp. 3 4 7 3 1 8 7 8 3 8 6 6 
Curvularia sp. 6 - 4 1 2 3 5 8 4 9 9 7 
Exophiala sp. 1 2 - - - 3 2 1 3 3 2 1 
Exserohilum sp. 2 - 1 - - 2 - - - - 1 - 
Fusarium sp. 5 1 3 - 1 5 5 5 7 7 3 6 
Mucor sp. 1 - - - - - 1 3 1 3 3 - 
Nigrospora sp. 1 - 1 1 1 5 4 2 2 4 5 6 
Papulaspora sp. - - - - - - - - - - 1 - 
Penicillium sp. 10 9 11 11 11 11 9 9 12 10 10 9 
Phaeotrichoconis sp. 1 - - - - 1 1 4 1 1 3 4 
Rhinocladiella sp. 1 - - - - - - - - - - - 
Rhizopus sp. - - - - - 2 1 - 2 1 - - 
Scopulariopsis sp. - - - 1 1 1 - - 1 - - - 
Scytalidium sp. 1 - - - - 2 2 - - - - - 
Trichoderma sp. 1 - - 1 - 2 3 2 4 1 6 8 
Leveduras             
Aureobasidium sp. 2 1 - 1 2 1 2 3 1 1 3 3 
Candida albicans 1 - - - - - 1 1 - 1 - 1 
C. glabrata - - - - - - - - - 1 - - 
C. guilliermondii - - - - - 1 - - - - - - 
C. krusei - - - - - - - - - 1 - - 
C. parapsilosis 6 3 6 1 4 4 1 3 3 3 2 - 
C. tropicalis - 2 2 1 1 - 1 - - 1 - 1 
Rhodotorula sp. 2 1 1 1 1 4 3 3 1 2 - 3 
Saccharomyces sp. - - - - 1 - - - - - - - 
Trichosporon asahii 1 1 1 2 1 1 2 - 2 - 1 - 
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6.6.3 Condições Climáticas 

 

Ao relacionar, mensalmente, o número de colônias fúngicas do ar de ambos os hospitais e o 

índice pluviométrico da cidade de Fortaleza, não se observou relação estatística significativa, 

resultado observado pela mensuração do coeficiente de correlação de Spearman (p > 0,05) (gráfico 

9).  

 

 

Gráfico 9 – Evolução mensal do número de colônias fúngicas no ar em ambos os hospitais e do índice pluviométrico da 
cidade de Fortaleza, de março/2007 a fevereiro/2008. 
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Por fim, também não foi possível estabelecer nenhuma relação estatística significativa ante a 

análise da diversidade fúngica encontrada no ar de ambos os hospitais e o índice pluviométrico da 

cidade de Fortaleza (Coeficiente de Correlação de Spearman – p > 0,05). 

 



7 DISCUSSÃO 

 
As formigas invasoras apresentam uma série de características biológicas e ecológicas 

responsáveis por seu sucesso adaptativo no meio urbano (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990; 

HOLWAY et al., 2002; TSUTSUI; SUAREZ, 2003). Algumas dessas espécies invasoras são 

consideradas verdadeiras pragas, em especial por atuarem como carreadoras mecânicas de agentes 

patogênicos, podendo potencialmente afetar a saúde do homem (ZARZUELA; RIBEIRO; 

CAMPOS-FARINHA, 2002; CHACÓN DE ULLOA, 2003; MOREIRA et al., 2005; LISE; 

GARCIA; LUTINSKI, 2006; RODOVALHO et al., 2007; ZARZUELA et al., 2007). 

No único monitoramento da fauna de formigas realizado até hoje em hospitais de Fortaleza 

(HUWC e HGCC), Aragão (2007) mostrou considerável diversidade de formigas (13 espécies no 

HUWC, 9 espécies no HGCC, 17 espécies no total, distribuídas em três subfamílias e seis gêneros). 

Esses dados são corroborados pelos resultados da presente pesquisa (10 espécies no HUWC, 6 

espécies no HGCC, 13 espécies no total, distribuídas em três subfamílias e cinco gêneros). 

A estrutura taxonômica da fauna de formigas amostrada em ambos os hospitais pesquisados 

é semelhante à encontrada em hospitais das regiões Sudeste e Sul do Brasil, onde o número de 

espécies de formigas registrado ficou em torno de dez, com presença, principalmente, de espécies 

dos gêneros Tapinoma, Paratrechina, Pheidole, Solenopsis e Camponotus (FOWLER et al., 1993; 

RIBEIRO; ZARZUELA; CAMPOS-FARINHA, 2000; ZARZUELA; RIBEIRO; CAMPOS-

FARINHA, 2002; CINTRA et al., 2004; LISE; GARCIA; LUTINSKI, 2006; RODOVALHO et al., 

2007). 

As espécies T. melanocephalum e P. longicornis são consideradas as de maior ocorrência 

nos ambientes urbanos/hospitalares no Brasil e em outras regiões da América do Sul, sendo 

responsáveis pelo maior número de queixas e preocupações nesses locais (FOWLER et al., 1993; 

CINTRA et al., 2004; CAMPOS-FARINHA, 2005; MOREIRA et al., 2005). 

T. melanocephalum é a espécie mais freqüente na maioria dos hospitais brasileiros 

investigados, além de mostrar capacidade de carrear vários tipos de microorganismos (BUENO; 

FOWLER, 1994; MOREIRA et al., 2005; COSTA et al., 2006; RODOVALHO et al., 2007). Essas 

observações são corroboradas pelos altos índices de infestação obtidos com T. melanocephalum no 

presente estudo, em ambos os hospitais analisados (3,39% e 3,34% no HUWC e no HGCC, 

respectivamente). Além do mais, essa espécie foi detectada em locais com diferentes públicos-alvos 

e diferentes tipos de manutenção do ambiente no dia da coleta, demonstrando sua considerável 

adaptação aos vários ambientes hospitalares. 
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P. longicornis é outra espécie freqüentemente encontrada no ambiente urbano 

(ZARZUELA; RIBEIRO; CAMPOS-FARINHA, 2002). Segundo Bueno e Fowler (1994), essa 

formiga, também, pode atuar como um carreador mecânico de microrganismos patogênicos em 

hospitais, sendo a segunda espécie em importância após T. melanocephalum. No presente estudo, P. 

longicornis também foi a segunda formiga mais freqüente, com IF variando de 0,78% (HUWC) a 

1,22% (HGCC). 

Nos diversos estudos realizados em hospitais brasileiros, foi constatada considerável 

infestação de formigas nas áreas semicríticas e uma infestação moderada nas áreas críticas 

(MOREIRA et al., 2005; LISE; GARCIA; LUTINSKI, 2006; RODOVALHO et al., 2007). Essa 

situação é semelhante à observada nos hospitais do presente estudo, onde as áreas semicríticas e 

críticas apresentaram IF de 11,44% e 0,94%, respectivamente. Essa constatação, porém, não deve 

ser generalizada a todos os hospitais brasileiros, visto que, em alguns hospitais da região Sudeste, 

berçários e UTIs (áreas críticas) apresentaram altos índices de infestação (>40%) (FOWLER et al., 

1993). 

Segundo Bicho, Brancão e Pires (2007), a considerável infestação observada nas áreas 

semicríticas poderia estar relacionada a fatores tais como: maior número de transeuntes, quantidade 

maior de alimento disponível para as colônias e/ou higienização menos rigorosa dos locais. Nas 

áreas críticas, o maior controle desses fatores poderia limitar a instalação e as atividades de 

forrageamento de colônias de formigas. 

As formigas invasoras têm o hábito de nidificar no interior de residências e hospitais, 

utilizando pequenas cavidades em azulejos, guarnições de janelas, batentes de portas e 

equipamentos hospitalares (SILVA; LOECK, 1999; BICHO; BRANCÃO; PIRES, 2007). Esses 

locais apresentam fendas que proporcionam ambiente aquecido e adequado para o desenvolvimento 

de ovos, larvas e pupas (BUENO; CAMPOS-FARINHA, 1999). Esses dados se coadunam com os 

catalogados no presente ensaio, onde as janelas apresentaram os maiores índices de infestação, com 

presença de todos os gêneros de formigas identificados, em especial, da espécie T. melanocephalum 

(IF = 10,4%). 

A maioria das espécies de formigas tem exigências relativamente estritas de temperatura e 

umidade para o pleno desenvolvimento das suas colônias e a otimização das atividades de 

forrageamento (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). A importante diferença observada entre os 

índices de infestação nos ambientes com climatização natural e climatização artificial (11,44% e 

0,94%, respectivamente) reflete a importância dos fatores climáticos e mostra que as condições de 

temperatura e umidade encontradas nos ambientes com climatização artificial (ar seco e frio) podem 

representar, pelo menos potencialmente, obstáculos para o pleno desenvolvimento e as atividades de 
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forrageamento das colônias. 

A distribuição das formigas por período reflete provavelmente o ciclo diário de atividade 

próprio de cada espécie, o qual depende de uma combinação de fatores tais como tolerâncias 

fisiológicas de cada espécie, interações competitivas e risco de predação (KASPARI, 2003). T. 

melanocephalum, P. longicornis e as espécies dos gêneros Pheidole e Solenopsis, apresentaram 

índices de infestação diurno e noturno relativamente semelhantes, o que as caracteriza como 

espécies com atividade permanente (diurno e noturno) de forrageamento. A diferença entre o IF 

geral diurno e noturno (5,95% e 6,45%, respectivamente), embora não significativa, resulta 

provavelmente da atividade das espécies do gênero Camponotus, as quais têm hábitos notavelmente 

noturnos (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990; OLIVEIRA; CAMPOS-FARINHA, 2005). A única 

exceção foi a espécie C. arboreus, que mostrou hábitos estritamente diurnos.  

Contrariamente a Aragão (2007), que mostrou uma tendência à diminuição dos índices de 

infestação nos meses de maior chuva (fevereiro e março), nos dois hospitais analisados (HUWC, 

HGCC), não foi possível, no presente estudo, detectar relação estatística significativa entre os IF 

observados na estação chuvosa e na estação seca. 

Barros, Campos-Farinha e Prezoto (2006) analisaram a ocorrência, o comportamento e o 

papel de formigas como carreadoras de fungos no Hospital da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

Minas Gerais. Foram analisados 451 pontos e identificadas 10 espécies de formigas, sendo as mais 

freqüentes: T. melanocephalum, P. longicornis, Monomorium floricola, Wasmannia auropuntata, 

Pheidole sp. e Odontomachus sp. No tocante aos achados fúngicos, 31 gêneros foram isolados, com 

destaque para Aspergillus, Cladosporium, Penicillium e Candida. Esses resultados corroboram os 

obtidos no presente estudo, tanto no tocante às espécies de formigas com maior potencial 

transportador de fungos (T. melanocephalum e P. longicornis) como aos gêneros fúngicos isolados. 

No presente experimento, do total de 2.230 formigas usadas para a análise fúngica, 1.660 

(75%) mostraram-se carreadoras de fungos e o maior índice de positividade foi encontrado na 

espécie T. melanocephalum (88,43%).  

Outro estudo realizado em residências e cozinhas industriais também apontou a T. 

melanocephalum como a espécie com maior potencial transportador de fungos, seguida de P. 

longicornis, Tetramonium sp., M. pharaonis e M. floricola. Os fungos mais freqüentes foram: 

Cladosporium sp. (22,3%), Aspergillus sp. (18,9%), Penicillium sp. (15,6%), Fusarium sp. (13,4%), 

Aspergillus flavus (8,9%), Rhizopus sp. (8,8%) e Nigrospora sp. (5,5%) (ZARZUELA et al., 2007). 

As espécies do gênero Camponotus destacaram-se por apresentarem porcentagens de 

positividade para fungos muito menores (de 0 a 13,3% de positividade) do que as encontradas nas 

outras espécies (de 50 a 100% de positividade). Esses resultados poderiam indicar que as espécies 
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do gênero Camponotus possuem sistemas de controle, possivelmente químicos, que impedem a 

instalação de fungos no seu corpo. 

Nos últimos anos, as doenças fúngicas oportunistas têm se caracterizado por um aumento na 

incidência, bem como na diversidade de fungos isolados e na severidade das infecções (MORETTI, 

2007). Os fungos são importantes causas de morbidade e mortalidade em pacientes 

imunocomprometidos, incluindo os transplantados de medula óssea e órgãos sólidos, os que 

recebem quimioterapia em decorrência de doenças neoplásicas, politraumatizados e aqueles com 

imunodeficiências adquiridas ou primárias (WALSH; GROLL, 1999; PROCOP; ROBERTS, 2004; 

MORETTI, 2007).  

A grande diversidade fúngica encontrada na presente pesquisa foi representada por vários 

fungos anemófilos (94%) e leveduras (6%). A espécie T. melanocephalum e as espécies do gênero 

Pheidole apresentaram o maior potencial carreador de fungos anemófilos (75% e 18%, 

respectivamente) e de leveduras (6% e 1%, respectivamente), enquanto as demais espécies de 

formigas mostraram-se carreando apenas fungos anemófilos. Os dois principais grupos de infecções 

fúngicas em pacientes imunocomprometidos são constituídos por espécies dos gêneros Candida e 

Aspergillus (WANKE; LAZÉRA; NUCCI, 2000), ambos detectados nas formigas, principalmente 

na espécie T. melanocephalum e nas espécies do gênero Pheidole.  

A presença do gênero Aspergillus foi também observada no estudo de Barros, Campos-

Farinha e Prezoto (2006). Além do mais, foi o gênero fúngico mais freqüente na superfície externa 

das formigas em ambos os hospitais. Na presente pesquisa, esse gênero foi representado por 152 

(46%) isolados, distribuído em seis espécies, entre as quais se destacam A. ochraceus (44%) e A. 

flavus (40%), encontradas principalmente em T. melanocephalum. 

A aspergilose compreende várias categorias de infecção, como aspergilose invasiva, 

aspergiloma ou “bola fúngica”, aspergilose broncopulmonar alérgica, entre outras (PERFECT et al., 

2001). A doença apresenta relação direta com o status imune do paciente, sendo isolado com 

freqüência em indivíduos de mais de 50 anos de idade, embora ocorram surtos de aspergilose em 

unidades neonatais. Várias espécies de Aspergillus podem desencadear a doença, sendo a espécie A. 

fumigatus o patógeno humano mais comum, porém A. flavus, A. niger e A. terreus também podem 

provocar a doença (WANKE; LAZÉRA; NUCCI, 2000).  

Embora a espécie A. ochraceus seja pouco relacionada a doenças humanas (PITT, 2000), ela 

é estudada em virtude da produção de um metabólico secundário que contamina trigo, café e frutas 

secas. De acordo com Walker (1999), citado por Bayman e colaboradores (2002), esse metabólico, 

denominado de ochratoxina, é considerado uma potente nefrotoxina e agente cancerígeno, 

teratogênico e imunotóxico em ratos e, eventualmente, em seres humanos. No presente estudo, foi a 
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espécie mais isolada (66 isolados). 

A espécie A. flavus coloniza rapidamente folhas, grãos, insetos e o próprio homem (LEGER; 

SCREEN; SHAMS-PIRZADEH, 2000). De acordo com Crassard e colaboradores (2007), essa 

espécie pode atuar como agente de aspergilose invasiva, enquanto Myoken e colaboradores (2001) a 

relatam como a espécie mais freqüente em casos de estomatite por Aspergillus, podendo também 

estar relacionada a quadros oculares e de sinusite fúngica (CHA et al., 1999; EVISON et al., 2007). 

Enquanto as infecções invasivas por Aspergillus são reportadas como sendo cada vez mais 

comuns, as infecções invasivas por Penicillium, o segundo gênero com maior freqüência (18,5%) 

nas formigas do presente estudo, são raras. Nos últimos 50 anos, apenas 34 casos foram registrados, 

sendo citados como fatores de risco: traumas, próteses, cirurgias e outros procedimentos invasivos 

(LYRATZOPOULUS et al., 2002).  

Outros fungos filamentosos septados hialinos, tais como Fusarium, Acremonium e 

Paecilomyces, são cada vez mais relatados como agentes etiológicos de micoses invasivas 

refratárias aos tratamentos convencionais (WALSH; GROLL, 1999). A esses gêneros, pode-se 

acrescentar o Scopulariopsis, importante em casos de infecções pulmonares (PROCOP; ROBERTS, 

2004). Todos os gêneros fúngicos citados foram encontrados sendo carreados pelas formigas, 

principalmente pela espécie T. melanocephalum. 

Um crescente número de fungos pertencentes à classe dos Zygomycetes vem sendo relatado 

como causadores de infecções letais (PROCOP; ROBERTS, 2004). No presente estudo, cinco 

espécies de zigomicetos foram registradas no corpo das formigas, todas consideradas como agentes 

etiológicos importantes: Absidia sp., Cokeromyces sp., Cunninghamella bertholletiae, Mortierella 

polycephala e Mucor sp. A espécie C. bertholletiae destaca-se por ser a mais freqüente na 

superfície das formigas. Esse dado é relevante, pois, de acordo com Sivakumar, Mathews e George 

(2005), essa espécie é citada como agente de infecção invasiva em 35 casos, dos quais 28 pacientes 

foram a óbito. 

Entre os fungos carreados pelas formigas, o grupo dos demáceos foi representado pelos 

gêneros Cladosporium, Cyphellophora, Mycocentrospora, Ochroconis, Rhinocladiella e 

Scytalidium. O gênero que mais se destacou foi o Cladosporium, com a espécie C. sphaerospermum 

presente em 7% das formigas analisadas. Essa espécie já foi isolada de lesões de pele, 

onicomicoses, úlcera córnea (HOOG et al., 2000), lesão intrabronquial (YANO; KOYABASHI; 

KATO, 2003) e feo-hifomicose subcutânea (QIU-XIA et al., 2008). 

No tocante às leveduras, o gênero Candida é considerado como um dos principais agentes 

causadores de infecção sistêmica de origem hospitalar e representa o principal fungo causador de 

infecção da corrente sangüínea (MORETTI, 2007). As espécies desse gênero podem causar um 
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largo espectro de doenças, como a artrite, osteomielite, endocardite, meningite e endoftalmite 

(PFALLER; YU, 2001). A presença de Candida nas formigas, principalmente em T. 

melanocephalum (6%) e nas espécies do gênero Pheidole (1%), é um dado notável do estudo.  

A espécie C. parapsilosis foi a mais isolada em comparação com os outros representantes 

desse gênero, sendo carreada principalmente por T. melanocephalum e espécies do gênero Pheidole. 

De acordo com Weems (1992), a presença de C. parapsilosis em quadros de infecção em ambiente 

hospitalar decorre da sua presença na pele e da capacidade de proliferar em soluções que contêm 

glicose, com um conseqüente aumento da aderência aos materiais sintéticos. Segundo Medrano e 

colaboradores (2006), essa espécie atua como importante patógeno hospitalar, tendo sido 

evidenciada em episódios de candidemia em hospital terciário do Nordeste brasileiro, associado a 

uma alta resistência in vitro aos antifúngicos. 

Outras leveduras isoladas nas formigas, tais como Rhodotorula e Saccharomyces, são 

também notáveis, uma vez que o contato destes agentes com os doentes pode iniciar um processo 

infeccioso, dependendo de vários fatores, como o status imune do paciente (RUIZ-ESQUIDE, 

2002).  

As espécies do gênero Rhodotorula são saprófitos da pele, pulmões, urina e fezes, mas 

podem causar infecções sistêmicas em pacientes imunocomprometidos (THAKUR et al., 2007). Ao 

analisarem casos de infecções sangüíneas por Rhodotorula, notificados desde 1960, Braun e 

Kaufmann (1999) constataram que os fatores de risco incluem cateter venoso central e neoplasias. 

Quanto ao gênero Saccharomyces, foi isolado em casos de vaginite e de fungemia em crianças de 

menos de um ano (PLETINEX; LEGEIN; VANDENPLAS, 1995; SAVINI et al., 2008). 

A análise da distribuição dos fungos isolados na superfície das formigas, por ambiente 

hospitalar, mostrou que a maior parte dos fungos anemófilos e das leveduras (88% e 100%, 

respectivamente) estava sendo carreada pelas formigas presentes em áreas semicríticas. Quanto às 

formigas capturadas nas áreas críticas, observou-se que elas carreavam apenas fungos anemófilos 

(12%). Esses dados sugerem a possibilidade de ocorrer uma passagem das formigas entre esses 

ambientes, e que, conseqüentemente, as formigas que carreiam leveduras no ambiente semicrítico, 

por exemplo, tenham livre acesso aos ambientes críticos. Essa constatação enseja apreensão, pois, 

de acordo Celebi e colaboradores (2007), as candidíases nosocomiais ocorrem com maior 

freqüência em pacientes internados nas unidades de cuidados intensivos. 

Embora os resultados obtidos no presente estudo sugiram que as formigas podem 

representar um risco para os pacientes, o real envolvimento desses insetos com a transmissão de 

doenças é difícil de demonstrar, tanto para as formigas como para outros tipos de insetos (LEMOS 

et al., 2006). Também se deve levar em consideração a dificuldade de relacionar os achados 
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fúngicos encontrados nas formigas com aqueles presentes no ar hospitalar, visto que o espectro 

fúngico do ar e da superfície das formigas é semelhante, o que dificulta o estabelecimento do real 

papel das formigas na disseminação de infecções hospitalares. 

Alberti e colaboradores (2001) enfatizam a importância dos monitoramentos ambientais de 

áreas hospitalares, em virtude da presença de bioaerossóis que podem ser transmitidos rapidamente 

por via aérea e agir como fonte de agentes infecciosos. 

A análise do ar de três hospitais de Fortaleza (Hospital do Câncer do Instituto do Câncer do 

Ceará, Hospital Infantil Albert Sabin e Hospital Geral de Fortaleza), com o uso da técnica da 

sedimentação passiva em placas de Petri, permitiu catalogar 10.608 colônias pertencentes a 16 

gêneros fúngicos (PANTOJA, 2007). Os mais freqüentes foram Aspergillus (72%), Penicillium 

(72%), Candida (48,5%) e Trichoderma (40%). Em outro estudo realizado em dez bairros da cidade 

de Fortaleza, Menezes e colaboradores (2004) isolaram 1.521 colônias de 24 gêneros fúngicos, 

sendo Aspergillus (44,7%) o de maior freqüência, seguido pelo Penicillium (13,3%). Os dados 

desses dois estudos são semelhantes aos obtidos no presente trabalho, particularmente no que diz 

respeito ao gênero Aspergillus, um dos principais componentes da microbiota fúngica do ar 

analisado. 

Alguns trabalhos consideram a demolição e a reconstrução de hospitais as principais causas 

para um aumento nas contagens fúngicas do gênero Aspergillus (LUGAUSKAS; KRIKSTAPONIS, 

2004; MARTINS-DINIZ et al., 2005). Também os sistemas de ventilação e ar-condicionado de 

ambientes hospitalares são locais propícios para a instalação de espécies patogênicas (SANCA et 

al., 2002; AFONSO et al., 2006). De acordo com Humphreys (2004), a manipulação incorreta de 

sistemas de ar-condicionado ou a presença de defeitos no funcionamento representam um risco para 

infecções nosocomiais por Aspergillus. 

O gênero Penicillium caracterizou-se como o segundo componente mais freqüente no ar de 

áreas semicríticas e não críticas, e como o fungo mais isolado do ar das áreas críticas. A presença 

desse gênero é documentada no ar de diferentes hospitais (MARTINS-DINIZ, 2005; MOBIN; 

SALMITO, 2006; PERDELLI et al., 2006; PANTOJA, 2007), sendo relacionado a casos de asma e 

alveolites alérgicas (PERDELLI et al., 2006). 

Estudos aerobiológicos realizados em países temperados apontam os fungos demáceos, em 

especial os gêneros Alternaria e Cladosporium, como os membros preponderantes no ar e na poeira 

(STENNETT; BEGGS, 2004; SOLOMON et al., 2006). Nos países de clima tropical, os fungos 

hialinos são mais freqüentes, principalmente os gêneros Aspergillus e Penicillium (MENEZES et 

al., 2004; MOBIN; SALMITO, 2006; PANTOJA, 2007; PANTOJA; COUTO; PAIXÃO, 2007). 

Além do mais, a presença de zigomicetos no ar hospitalar é reportada (LUGAUSKAS; 
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KRIKSTAPONIS, 2004; PANAGOPOULOU et al., 2007). Na presente pesquisa, os zigomicetos 

foram representados pelos gêneros Mucor e Rhizopus.  

No contexto da necessidade de controle dos casos de infecção hospitalar, a presença de 

leveduras deve ser destacada, principalmente as espécies do gênero Candida, que estão entre os 

principais agentes causadores de infecção sistêmica de origem hospitalar e representam o principal 

fungo causador de infecção de corrente sangüínea (MEDRANO, 2004; MORETTI, 2007). A 

presença do gênero Candida no ar é pouco reportada na literatura, já tendo sido relatadas as 

espécies: C. albicans (CLAYTON; NOBLE, 1966; KRAJEWSKA et al., 2004), C. guilliermondii 

(CLAYTON; NOBLE, 1966), C. tropicalis (RAINER; PEINTNER; PÖDER, 2001), entre outras. 

No ar hospitalar analisado, os representantes do grupo das leveduras foram os gêneros 

Aureobasidium, Candida, Rhodotorula, Trichosporon e Saccharomyces. 

Seis espécies de Candida foram encontradas em suspensão no ar, sendo que quatro foram 

presentes também na superfície das formigas (C. albicans, C. guilliermondii, C. glabrata e C. 

parapsilosis). No ar hospitalar, como nas formigas, destacou-se a espécie C. parapsilosis, presente 

em áreas críticas, semicríticas e não críticas, seguida da C. tropicalis, presente, em especial, no ar 

de áreas críticas. Medrano (2004) demonstra a presença de Candida não-albicans, especialmente a 

C. parapsilosis, como principal agente etiológico responsável pelos casos de candidemias em dois 

hospitais de referência terciária na cidade de Fortaleza. 

 A espécie T. asahii é considerada uma das mais importantes dentro dos isolados clínicos do 

gênero Trichosporon (SUGITA et al., 2000). No presente estudo, essa espécie foi isolada no ar, 

principalmente em áreas críticas e semicríticas de ambos os hospitais. Apesar de não ser a levedura 

mais freqüente, sua presença deve ser considerada, já que Pini e colaboradores (2005) isolaram T. 

asahii do ar de uma enfermaria hematológica e conseguiram comprovar sua atuação como agente 

etiológico em pacientes inseridos nesse ambiente.  

No tocante às condições climáticas analisadas, vários autores sugerem que a distribuição de 

fungos anemófilos, tanto em termos de concentração como nos diferentes gêneros que o compõem, 

varia entre áreas geográficas, influenciada por fatores ambientais e sazonais (PEI-CHIH; HUEY-

JEN; CHIA-YIN, 2000; HUANG et al., 2002). Isso poderia explicar o fato de não existir diferenças 

significativas entre a quantidade fúngica e os turnos diurno e noturno, no presente estudo, em 

virtude da pouca variação de temperatura entre os períodos analisados.  

Com relação ao tipo de climatização analisada, nos ambientes com ventilação natural, os 

principais fatores apontados como geradores de partículas do ar são ventiladores, nebulizadores, 

dispositivos de ar, vasos de plantas, alguns alimentos e os próprios seres humanos (AFONSO et al., 

2006). A maior quantidade de colônias fúngicas nas áreas semicríticas e não críticas (82%) poderia 
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estar relacionada a um número maior de fontes potenciais de microrganismos presentes nesses 

ambientes com climatização natural. 

Em ambientes com climatização artificial, os microrganismos podem entrar em suspensão 

por meio de gotículas produzidas por equipamentos de bioaerossóis, como o sistema de ar-

condicionado. Esse sistema é considerado importante fonte de distribuição de microrganismos, 

quando não têm manutenção periódica (SANCA et al., 2002; AFONSO et al., 2006). A tosse ou o 

espirro, ou até mesmo procedimentos de rotina, como a retirada de cateteres vasculares, são outras 

possíveis vias de distribuição dos microrganismos (SIQUEIRA; DANTAS, 1999). Possivelmente 

esses foram os fatores responsáveis por 18% das colônias fúngicas no ar estarem presentes em 

ambientes com climatização artificial nos hospitais examinados.   

Diferentes estudos asseveram que existe relação direta entre a contagem das colônias 

fúngicas com a sazonalidade da região (LOPEZ-MARTINEZ; MACOTELA; MENDEZ-

ROMERO, 1984; MADELIN, 1994; TERESA; PONSONI; RADDI, 2001). Ao relacionar, porém, 

quantidade e diversidade fúngica do ar de ambos os hospitais e o monitoramento mensal do índice 

pluviométrico da cidade de Fortaleza, não se observou relação estatística significativa. Isso pode ser 

explicado pela ausência de estações climáticas bem definidas no Estado do Ceará, como constatado 

por Pantoja, Couto e Paixão (2007), ao analisarem a diversidade de bioaerossóis presentes em 

ambientes urbanizados e preservados de um campus universitário. Também se especula a idéia de 

que a diferença na concentração fúngica do ar de hospitais deve estar mais relacionada com alguns 

desequilíbrios das atividades humanas, tais como ambientes superpovoados e obras de construção 

civil, do que com as condições climáticas (PANTOJA, 2007). 

De acordo com Mobin e Salmito (2006), a contaminação no ar dos ambientes hospitalares 

decorre da falta de medidas preventivas, como a remoção mecânica da poeira com maior 

periodicidade; limpeza e manutenção de equipamentos que produzem bioaerossóis, como o ar-

condicionado; a correção de umidade ambiental; o arejamento dos ambientes com climatização 

natural; a não utilização de equipamento de proteção individual pelo corpo clínico; a sensibilização 

dos profissionais para a existência de microrganismos que podem ser veiculados pelo ar e o reforço 

das medidas de controle de infecção hospitalar. 

Por fim, acredita-se que uma contribuição científica para o melhor entendimento de mais 

uma fonte de contaminação dentro do ambiente hospitalar foi conferida pelo presente trabalho, 

ressaltando a importância das formigas como carreadoras de fungos anemófilos e leveduras e a 

necessidade de monitoramentos do ar hospitalar, podendo este estudo servir como fonte de consulta 

e compreensão para pesquisas futuras. 
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8 CONCLUSÕES  

 

A presente pesquisa demonstrou que: 

 

•    Diferentes espécies de formigas são encontradas em ambientes hospitalares, sendo as 

espécies T. melanocephalum e P. longicornis responsáveis pelos maiores índices de 

infestação nos dois hospitais públicos terciários estudados; 

 

•    as formigas são carreadoras de fungos, em especial a espécie T. melanocephalum, que se 

mostrou presente em diferentes ambientes hospitalares e atuou como importante 

transportadora de fungos (88,43% das formigas examinadas); 

 

•    diferentes gêneros de fungos anemófilos foram encontrados no ar hospitalar e carreados por 

formigas presentes nos diferentes setores hospitalares pesquisados, sendo o gênero 

Aspergillus, o principal isolado fúngico na superfície das formigas e no ar hospitalar; 

 

•    dentre as leveduras encontradas na superfície das formigas, o gênero Candida foi o principal 

isolado, sendo carreado pela espécie T. melanocephalum e pelas espécies do gênero 

Pheidole; 

 

•    áreas semicríticas apresentaram os maiores índices de infestação de formigas e a maior 

diversidade de isolados fúngicos por elas carreados em comparação às áreas críticas. 

 

Consideração final:  

 

•    O espectro fúngico do ar hospitalar e da superfície das formigas é semelhante, dificultando o 

estabelecimento do real papel das formigas na disseminação de infecções hospitalares, sendo 

a vigilância entomológica e o monitoramento sistematizado do ar, de grande importância 

para a saúde hospitalar. 
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ANEXO I 

OFÍCIO DE APROVAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO HUWC 
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ANEXO II 

CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DO HUWC 
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ANEXO III 

CARTA DO COMITÊ DE ÉTICA DO HGCC 
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ANEXO IV 

FOLHA DE ROSTO APROVADA DO HGCC 
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ANEXO V 

PLANTAS HORIZONTAIS DOS HOSPITAIS 
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Legenda: Planta Geral do Campus Porangabuçu onde se encontra o HUWC. Em destaque, locais amostrados no 
HUWC (VERDE: Enfermaria Pediátrica, Enfermaria de Hematologia e UTI; AZUL: Enfermaria de Transplantes e 
Sala de Recuperação do Centro Cirúrgico); LARANJA: Pátio Externo (Estacionamento). Fonte: Setor de Engenharia 
– HUWC.  
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Legenda: Planta do Térreo do Hospital Geral Dr. César Cals. Em destaque, locais amostrados do HGCC (VERDE: 
UTI Neonatal I; AZUL: UTI Neonatal II; VERMELHO: Enfermaria de Ginecologia; LARANJA: Pátio externo 
(Jardim). Fonte: CCIH – HGCC.  

 

 
Legenda: Plantas do 1º e 2º Pavimentos do Hospital Geral Dr. César Cals. Em destaque, locais amostrados do HGCC 
(ROXO: Enfermaria de Cirurgia Feminina; AMARELO: UTI). Fonte: CCIH – HGCC.  
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ANEXO VI 

MEIOS DE CULTURA, CORANTES E SOLUÇÕES 
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MEIOS DE CULTURA 

 
Ágar Ácido Caféico 

 

Ágar bacteriológico 20 g 

Água deionizada 1000 mL 

Solução de Citrato Férrico 0,5 mL 

Solução de Ácido Caféico 18 mL 

 

Ágar Batata 

 

Infusão de batatas 500 mL 

Dextrose 10 g 

Ágar bacteriológico 15 g 

Água destilada 1000 mL 

 

Ágar Extrato de Levedura e Malte (Meio de Wickerham) 

 

Extrato de malte 3 g 

Extrato de levedura 3 g 

Peptona 5 g 

Dextrose 10 g 

Ágar bacteriológico 20 g 

Água destilada 1000 mL 

 

Ágar Fubá (Corn-Meal) com Tween 80 

 

Fubá de milho 40g 

Ágar bacteriológico 20 g 

Tween 80 8 mL 

Água destilada 1000 mL 
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Ágar Niger 

 

Creatinina 780 mg 

Cloranfenicol 50 mg 

Difenil 100 mg 

Dextrose 10 g 

Ágar bacteriológico 20 g 

Extrato de semente de Guizotia abyssinica 200 mL 

Água destilada 800 mL 

 

Extrato da Semente de Guizotia abyssinica 

Semente de Guizotia abyssinica 70 g 

Água destilada 200 mL 

 

OBS.: A literatura preconiza que a semente de G. abyssinica seja autoclavada (121ºC/15 min) 

inicialmente apenas com água destilada, para depois ser filtrada e adicionada aos demais 

ingredientes e novamente ser autoclavada. Durante os experimentos foi proposta a 

substituição da primeira autoclavação por aquecimento em forno microondas (potência 

média) durante 8 minutos.  

 

Ágar Sabouraud Dextrose 2% suplementado com Vancomicina e Polimixina B 

 
Peptona 10 g 

Dextrose 20 g 

Ágar bacteriológico 20 g 

Água destilada 1000 mL 

Solução Polimixina B 640 µL 

Solução de Vancomicina 30 µL 

 

Chromagar® Candida 

 

CHROMagar Candida desidratado 47,7 g 

Água destilada 1000 mL 
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Meio para Assimilação de Carboidratos (Meio C) 

 

Meio Basal 

Ágar bacteriológico 20 g 

Água destilada 1000 mL 

 

Solução Estoque de Yeast Nitrogen Base 

Yeast Nitrogen Base (Difco®) 6.7 g 

Água destilada 100 mL 

 

Meio para Assimilação de Nitrogênio (Meio N) 

 

Yeast Carbon Base (Difco®) 12 g 

Ágar bacteriológico 20 g 

Água destilada 1000 mL 

 

Meio para Fermentação de Carboidratos 

 

Azul de bromotimol 0.03 g 

Extrato de levedura 2.7 g 

Peptona 4.5 g 

Água destilada 600 mL 

Etanol a 95%  1.8 mL 

 
 
Meio Ágar Uréia de Christensen’s 

 

Solução A 

Ágar base uréia (Christensen’s) 29 g 

Água destilada 100 mL 

Solução B 

Ágar bacteriológico 15 g 

Água destilada 900 mL 
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CORANTES E SOLUÇÕES 
 
Corante Lactofenol Azul-Algodão 
 

Ácido lático 20 g 

Fenol 20 g 

Glicerina 20 g 

Azul algodão 0.05 g 

Água destilada 20 mL 

 

Coloração de Kinyoun 

 

Carbol-Fucsina de Kinyoun 

Fucsina básica 4 g 

Álcool a 95% 20 mL 

Cristais de fenol fundido 8 mL 

Água destilada  100 mL 

 

Álcool-Ácido 

Ácido clorídrico 3 mL 

Álcool etílico a 95% 97 mL 

 

Azul de Metileno 

Azul de metileno 0.3 g 

Água destilada 100 mL 

 

Solução de Carboidratos 

 

Carboidratos  6 g 

Água destilada 100 mL 
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Solução Estoque de Ácido Caféico 

 

Citrato Férrico 0,5 g 

Água deionizada 50 mL 

 

Solução Estoque de Citrato Férrico 

 

Citrato Férrico 0,5 g 

Água deionizada 50 mL 

 

Solução Estoque de Polimixina B (25 mg/mL) 

 

Polimixina B 125 mg 

Água deionizada 5 mL 

 

Solução Estoque de Vancomicina (500 mg/0,5 mL ou 1000 mg/mL) 

 

Vancomicina 500 mg 

Água deionizada 0,5 mL 

 

Solução Salina 

 

Cloreto de sódio      0.9 g 

Água destilada    100 mL 
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ANEXO VII 

TÉCNICAS E TESTES COMPLEMENTARES 
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Técnica da Preparação por Desagregação 

 

Procedimento 

1) Extrair com um garfo de platina uma pequena porção da colônia, em seguida, colocar o 

fragmento da colônia em uma gota de lactofenol azul-algodão (anexo VI) sobre uma lâmina 

previamente identificada. 

2) Desagregar o fragmento com o garfo e cobrir com uma lamínula. 

2) Em seguida levar o preparado ao microscópio óptico. 

 

Técnica da Montagem com Fita Adesiva Transparente 

 

Procedimento 

1) Pressionar o lado colante da fita de celofane de maneira suave, mas firme, sobre a 

superfície da colônia que havia sido semeada em placa de Petri pequena com meio ágar batata 

(anexo VI) por até sete dias e remover uma porção do micélio aéreo.  

2) Para realizar a montagem colocar uma gota de lactofenol azul-algodão (anexo VI) sobre 

uma lâmina previamente identificada e aderir uma ponta da fita contendo micélio à superfície 

da lâmina ao lado da gota; em seguida, estirar suavemente a fita sobre a gota de corante, de 

modo que o micélio fique impregnado de corante. 

3) Em seguida levar o preparado ao microscópio óptico. 

 

Técnica de Microcultivo em Lâmina 

 

Procedimento 

1) Utilizar placas de Petri de 90 X 15 mm, nas quais deverão ser introduzidas 3 lâminas de 

microscopia, previamente, toda essa vidraria deve ter sido esterilizada por autoclavação.  

2) Preparar o meio ágar batata (anexo VI), verter 20 mL do meio em placa de Petri de 90 X 15 

mm, esperar solidificar. Cortar o meio já solidificado em pequenas porções de 1 cm2, com o 

auxílio de um bisturi, previamente flambado.  

3) Com o próprio bisturi transferir uma porção do meio ágar batata, para dentro da placa de 

Petri, especificamente para a superfície central da lâmina de microscopia, disposta sobre as 

outras lâminas. Semear pequenos fragmentos de micélio nos quatro lados da porção de meio 

de cultivo, cobrir com uma lamínula, com o auxílio de pinça previamente flambada. 

Adicionar na placa 2 mL de água destilada estéril para evitar a dessecação do meio.  
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4) Incubar a temperatura ambiente (25 – 28 ºC) por até 15 dias, em seguida, remover a 

lamínula do cultivo, com o auxílio de um bisturi e de uma pinça. Colocar uma gota de 

lactofenol azul-algodão (anexo VI) no centro de uma lâmina de microscopia e cobrir com a 

lamínula de cultivo evitando a formação de bolhas de ar.  

5) Em seguida levar o preparado ao microscópio óptico. 

 

Técnica de Microcultivo em Ágar Fubá (Corn-Meal) com Tween 80 

 

Procedimento 

1) Com 48 horas de antecedência do experimento a levedura deve ser repicada para tubo 

rosqueado de 125 X 10 mm com meio Ágar Batata (Anexo VI) e incubada a 37 ºC.  

2) Preparar o meio ágar fubá (Corn-Meal) com Tween 80 (Anexo VI), distribuir em placas de 

Petri de 70 X 15 mm, após a solidificação, realizar a semeadura com um garfo de platina 

estéril e um pequeno fragmento da levedura, fazendo de 3 a 4 estrias paralelas sobre o ágar, 

de 4 a 4 cm de extensão e eqüidistantes de 3 a 4 mm umas das outras.  

3) Com auxílio de pinça previamente flambada cobrir com lamínula as estrias na sua porção 

central. Pressionar delicadamente a lamínula com a pinça, para retirar o ar retido entre a 

lamínula e a superfície do ágar. Incubar a 25 – 28 ºC, durante 5 dias.  

4) No momento da observação, remover a tampa da placa e posicionar no microscópio 

óptico. Examinar a área estriada com as objetivas de 10 a 40X, visando à detecção das 

estruturas.  

 

Assimilação de Carboidratos 

 

Procedimento 

1) Com 48 horas de antecedência do experimento a levedura deve ser repicada para tubo 

rosqueado de 125 X 10 mm com meio ágar batata (anexo VI) e incubada a 37 ºC.  

2) Preparar uma suspensão da levedura a ser identificada em 2 mL de água destilada 

esterilizada, ajustando-se posteriormente a turbidez de acordo com o padrão de número 5 da 

escala de McFarland; 

3) Preparar previamente o meio basal para Assimilação de Carboidratos (anexo VI) e 

armazenar em frascos, contendo 40 mL do meio,  a 4 °C.  

4) No momento do uso, fundir os frascos em forno de microondas, em seguida resfriar até a 

temperatura de 50 oC. 
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5) Após a estabilizar da temperatura, adicionar 400 uL da solução estoque Yeast Nitrogen 

Base (Difco®) (anexo VI) em cada frasco e homogeneizar. Em seguida adicionar 2 mL da 

suspensão da levedura ao frasco e verter em placa de Petri de 150 X 15 mm esterilizada 

(previamente identificada e com o ponto de orientação para a distribuição dos açúcares). 

Simultaneamente realizar suaves movimentos de rotação da placa, com a finalidade de 

homogeneizar o inóculo.  

6) Com o meio sólido, a placa deve ser disposta sobre cartela-guia, onde se encontram os 

nomes dos açúcares a serem distribuídos. Distribuir pequenas alíquotas dos carboidratos 

equidistantemente sobre o ágar, com o auxílio de espátulas individuais esterilizadas. Incubar a 

37 ºC, durante 24 a 96 horas.  

7) Realizar diariamente leituras, sendo a positividade observada através do surgimento de halo 

de crescimento, na área correspondente a cada carboidrato. A dextrose é utilizada como 

controle positivo para avaliar a viabilidade do inóculo da levedura. 

 

Assimilação de Nitrogênio 

 

Procedimento 

1) Com 48 horas de antecedência do experimento a levedura deve ser repicada para tubo 

rosqueado de 125 X 10 mm com meio ágar batata (anexo VI) e incubada a 37 ºC.  

2) Preparar uma suspensão da levedura a ser identificada em 1 mL de água destilada 

esterilizada, ajustando-se posteriormente a turbidez de acordo com o padrão de número 5 da 

escala de McFarland. 

3) Preparar e armazenar previamente o meio para Assimilação de Nitrato (anexo VI) em 

frascos, contendo 20 mL do meio,  a 4 °C.  

4) No momento do uso, fundir os frascos em forno de microondas, em seguida resfriar até a 

temperatura de 50 oC. 

5) Após estabilizar a temperatura, adicionar 1 mL da suspensão da levedura ao frasco e verter 

em placa de Petri de 90 X 15 mm esterilizada (previamente identificada e com o ponto de 

orientação para a distribuição das fontes nitrogenadas). Simultaneamente realizar suaves 

movimentos de rotação da placa, com a finalidade de homogeneizar o inóculo.  

6) Com o meio sólido, a placa deve ser disposta sobre cartela-guia. Distribuir pequenas 

alíquotas das fontes de nitrogênio equidistantemente sobre o ágar, com o auxílio de espátulas 

individuais esterilizadas. Incubar a 37 ºC, durante 24 a 96 horas.  
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7) Realizar diariamente leituras, sendo a positividade observada através do surgimento de halo 

de turvação em torno das fontes nitrogenadas. A peptona é utilizada como controle positivo 

para avaliar a viabilidade do inóculo da levedura. 

 

Fermentação de Carboidratos 

 

Procedimento 

1) Com 48 horas de antecedência do experimento a levedura deve ser repicada para tubo 

rosqueado de 125 X 10 mm com meio ágar batata (anexo VI) e incubada a 37 ºC.  

2) Preparar uma suspensão da levedura a ser identificada em 1,2 mL de água destilada 

esterilizada, ajustando-se posteriormente a turbidez de acordo com o padrão de número 5 da 

escala de McFarland. 

3) Preparar e distribuir previamente o meio basal (anexo VI) em tubos de ensaio de 125 X 10 

mm que contenham previamente um tubo de Durham invertido, em alíquotas de 3 mL, 

seguido de autoclavação.  

4) Acrescentar ao meio basal 1,5 mL de cada solução de carboidrato (anexo V). Pipetar 200 

uL da suspensão da levedura em tubos de ensaio (previamente identificados) contendo 

dextrose, maltose, sacarose, lactose, galactose e trealose. Incubar a 37 ºC, durante 14 dias, 

sendo a leitura realizada depois de 24 a 48 horas e, subseqüentemente, no 5º, 10º e 14º, 

quando se observa a produção de gás dentro dos tubos de Durham e mudança de coloração no 

meio.  

5) Os resultados destas provas devem ser comparados com o quadro de leitura. A dextrose é 

utilizada como controle positivo para avaliar a viabilidade do inóculo da levedura. 

 

Teste de Produção de Urease 

 

Procedimento 

1) Com 48 horas de antecedência do experimento a levedura deve ser repicada para tubo 

rosqueado de 125 X 10 mm com meio ágar batata (anexo VI) e incubada a 37 ºC.  

2) Semear um fragmento da levedura no meio ágar uréia de Christensen’s (anexo VI). Incubar 

a temperatura de 37 ºC durante 24 a 96 h e observar a viragem do indicador de pH, o 

vermelho fenol.  
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3) Após o crescimento a prova é revelada positiva quando a urease hidrolisa a uréia 

alcalinizando (através da liberação de amônia) o meio que toma a coloração rosa. Na prova 

negativa não há alteração da cor do meio. 

 

Teste de Produção de Ascos 

 

Procedimento 

1) Esterilizar o meio ágar extrato de levedura e malte de cultura (Anexo VI) em autoclave, 

esperar que o mesmo resfrie até alcançar a temperatura de aproximadamente 50 °C;  

2) Transferir o meio assepticamente para as placas de Petri 90 X 15 mm (20 mL para cada) ou 

para tubos (3 mL para cada). Deixar solidificar em posição plana (para placas) ou inclinada 

(para tubos). 

4) Com alça de platina, repicar 3 a 4 colônias jovens da levedura para a superfície do meio. 

Incubar a 25 - 28 °C, durante 7 dias ou mais (o período é variável de acordo com a espécie de 

levedura); 

6) Na leitura utilizar um esfregaço da cultura, sendo corado pela técnica modificada de 

Kinyoun (Anexo V); 

7) Os ascos são corados em vermelho e as leveduras propriamente ditas em azul. 

 

Técnica da Coloração de Kinyoun 

 

Procedimento 

1) Identificar a lâmina e preparar o esfregaço a ser analisado. Fixar o esfregaço com o auxílio 

da chama do bico de Bunsen. 

2) Cobrir o esfregaço com carbol-fucsina por 3 a 5 minutos. Desprezar o corante e lavar com 

água. Descorar a lâmina com álcool-ácido até não sair mais corante (se necessário alternar 

com lavagens com água). Cobrir o esfregaço com azul de metileno (contra-corante) por 30 

segundos. Desprezar o corante e lavar com água. 

4) Deixar a lâmina secar e observar ao microscópio óptico. 
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ANEXO VIII 

CÓDIGOS DAS CEPAS ESTOCADAS 
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Microrganismo Código - Micoteca CEMM 
Acremonium sp. 03-3-085 
A. hyalinulum 03-3-084 

03-3-086 
Alternaria sp. 03-4-011 
Aspergillus flavus 03-3-025 

03-3-072 
03-3-073 
03-3-057 
03-3-058 
03-3-059 
03-3-060 
03-3-074 
03-3-061 
03-3-062 

A. niger 03-2-043 
03-2-059 
03-3-070 
03-2-077 
03-3-001 
03-3-005 
03-3-012 
03-3-071 
03-3-018 
03-2-017 

A. ochraceus 03-3-063 
03-3-064 
03-3-065 
03-3-075 
03-3-066 
03-3-076 

Bipolaris sp. 03-4-006 
03-4-007 
03-4-021 

Candida albicans 03-4-035 
C. glabrata 03-4-040 
C. guilliermondii 03-4-039 
C. krusei 03-4-038 
C. tropicalis 03-4-036 

03-4-037 
C. parapsilosis 03-4-041 

03-4-042 
03-4-043 
03-4-044 
03-4-045 
03-4-046 
03-4-047 
03-4-078 

Curvularia sp. 03-4-003 
03-4-023 
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Microrganismo Código - Micoteca CEMM 
Cladosporium sp. 03-2-019 

03-3-078 
03-3-079 
03-3-089 
03-4-022 

C. sphaerospermum 03-3-077 
Cunninghamella bertholletiae 03-4-015 

03-4-016 
03-4-017 

Exserohilum sp. 03-3-083 
Exophiala sp. 03-3-088 
Fusarium sp. 03-4-019 

03-4-020 
03-4-028 
03-4-029 
03-4-030 

F. proliferatum 03-4-008 
F. solani 03-4-018 
Mortierella polycephala 03-4-014 
Nigrospora sp. 03-4-004 

03-4-005 
Penicillium sp. 03-3-090 

03-4-001 
03-4-002 
03-3-082 

Phaeotrichoconis sp. 03-4-010 
03-4-012 
03-4-024 

Rhizopus sp. 03-4-013 
03-4-027 

Scytalidium sp. 03-4-009 
Trichoderma sp. 03-3-080 

03-3-081 
03-4-025 
03-4-026 

Trichosporon asahii 03-4-032 
03-4-033 
03-4-034 
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Abstract 1 

 2 

The aim of this study was to evaluate the presence of filamentous fungi and yeasts on 3 

the external surface of ants at hospitals. From March 2007 to February 2008, 2,899 ants 4 

were evaluated in two public hospitals in the city of Fortaleza, Ceará, in northeastern 5 

Brazil. The ants were attracted by non-toxic baits, distributed within critical and semi-6 

critical hospital areas. The fungi were identified through macro and micromorphological 7 

analysis, biochemical profile and growth in chromogenic medium. From this study, five 8 

genera and 13 species of ants were identified, from critical (8% of the collected ants) 9 

and semi-critical (92%) areas, during the daytime (48%) and nighttime (52%) periods. 10 

In the mycological analysis, 75% of the ants were fungi carriers, with the species 11 

Tapinoma melanocephalum and species from the genus Pheidole having the most 12 

potential as carriers of airborne fungi (75% and 18%, respectively) and yeasts (6% and 13 

1%, respectively). In summary, ants act as carriers of airborne fungi and yeasts, 14 

including some pathogenic species.  15 

 16 

Key Words: Ants, Tapinoma, Pheidole, fungi, hospital environment. 17 

 18 
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Introduction 1 

 2 

Arthropods correspond to 75% of the earth’s animals and 89% of them are 3 

insects (Brusca and Brusca 2003). They are the group with the greatest number of 4 

species distributed in temperate and particularly tropical countries (Chacón de Ulloa 5 

2003).  6 

Due to the close association of insects with humans, their role as potential 7 

mechanical carriers of pathogenic microorganisms has been investigated. Some authors 8 

have reported adult insects and nymphs carrying viruses, bacteria, fungi and protozoa, 9 

as well as serving as intermediate hosts of helminthes (Robinson 1996, Mariconi 1999), 10 

thus posing a potential danger to public health. 11 

This risk can be associated with different insects, with emphasis on the 12 

following orders: Diptera (flies and mosquitoes) (Fotedar 2001, Graczyk et al. 2003), 13 

Blattodea (cockroaches) (Imamura et al. 2003, Lemos et al. 2006) and Hymenoptera 14 

(bees, wasps and ants). Due to their dominant behavior, ants can cause serious problems 15 

to humans, and some are considered urban pests. Great efforts have been made to 16 

control ants, but most of the results have only temporary effects (Bueno and Campos-17 

Farinha 1999). 18 

Since the first reports of the African species Monomorium pharaonis in 19 

European hospitals (Beatson 1972), the possible effects on human health of ants in 20 

hospitals roused interest due to the great adaptability and the free contact of these 21 

insects with hospital material, wastes and patients themselves, and their consequent 22 

capacity to transmit pathogenic microorganisms. Therefore, ants can act as an important 23 

source of hospital bacterial infection (Zarzuela et al. 2002, Chacón de Ulloa 2003).  24 
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Ant monitoring in hospital environments is still rare and unevenly distributed 1 

(Chacón de Ulloa 2003). Hospitals in tropical countries have classified environments 2 

according the risk of hospital infection into critical and semi-critical areas. Critical areas 3 

offer potential risk of infection, characterized by closed environments with air conditioning 4 

or other climate control. While, semi-critical areas are occupied by patients who do not 5 

need intensive care or isolation and are generally open environments without climate 6 

control (Brasil 1985). 7 

Some studies have demonstrated that ants can carry bacteria such as Acinetobacter 8 

spp., Corynebacterium spp. Enterobacter spp., Enterococcus spp., Klebsiella spp., 9 

Pseudomonas spp., Serratia spp. and Staphylococcus spp. (Lise et al. 2006, Rodovalho et 10 

al. 2007). Concerning fungi, there are reports of the presence of airborne fungi such as 11 

Aspergillus spp., Penicillium spp. and Cladosporium spp. (Barros et al. 2006), as well as 12 

yeasts, especially from the genus Candida spp. (Barros et al. 2006). 13 

The increase of opportunistic fungal infections has led to a search for the sources 14 

of contamination inside hospital environment (Perdelli et al. 2006). However, few 15 

studies are available on the real involvement of ants as fungus carriers. The aim of this 16 

study was to evaluate the presence of filamentous fungi and yeasts on the external 17 

surface of ants at public hospitals in northeastern Brazil. 18 

 19 

Materials and Methods 20 

 21 

The study was conducted in two public hospitals (Hospital A and Hospital B), 22 

which act in tertiary care, education and research, both located in the city of Fortaleza, 23 

Ceará. In each hospital, five sectors were analyzed, grouped according to the risk of 24 

hospital infection (Brasil 1985): critical areas (ICU and surgical ward) and semi-critical 25 
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areas (infirmaries). This study was submitted to analysis of the research ethics committees 1 

of the two institutions and obtained consent in February 2007. 2 

From March 2007 to February 2008, ants were collected on a monthly basis, just 3 

after cleaning activities in the daytime and just after the changeover to the nighttime 4 

shift. A total of 2,899 ants were analyzed, collected during the day (1,391) and night 5 

(1,508).  6 

The ants were attracted by non-toxic and sterilized baits, consisting of honey and 7 

commercial cat food (Zarzuela et al. 2002), with the addition of sterile cotton. Fifteen 8 

baited traps were set out in each hospital sector. Two samples were collected from each 9 

positive bait (with ants), one with three ants for entomological identification (total of 10 

669 ants) and another with 10 ants for mycological analysis (total of 2,230 ants) 11 

(Moreira et al. 2005).  12 

The ants were mounted with entomological pins and examined under a 13 

stereoscopic microscope for identification using identification keys (Bolton 1994).  14 

To isolate the filamentous fungi and yeasts, in each sample with ten ants, 1.0 mL 15 

of saline solution was added to each sample of ten ants. Then aliquots were distributed 16 

on the surface of the following culture media: Sabouraud agar medium (Sanofi®, 17 

France) supplemented with vancomycin (0.1 g/L) and polymyxin B (0.0075 g/L), 18 

caffeic acid agar medium and Niger agar medium. These last two media were used to 19 

assist in the presumptive identification of the genus Cryptococcus (Vidotto et al. 2004, 20 

Pedroso et al. 2007). The culture media were then incubated for 15 days at 26-28º C, 21 

and examined on a daily basis. 22 

Filamentous fungi were identified by macroscopic and microscopic examination 23 

of the characteristics of fungal colonies with the aid of identification keys (Hoog et al. 24 

2000). For identification of yeast, the following tests were conducted: germinative tube, 25 
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microculture in cornmeal agar with Tween 80 (Difco®, USA), growth in CHROMagar® 1 

(Candida, Paris, France), auxonogram, zimogram subcultures and nitrogen assimilation 2 

(Gautret et al. 2000, Hoog et al. 2000). 3 

 4 

Results 5 

 6 

Five genera and 13 species of ants were identified. Species from the genera 7 

Tapinoma (n = 1,573 ants) and Paratrechina (n = 468) were the most abundant, 8 

followed by Pheidole (n = 351), Camponotus (n = 338) and Solenopsis (n = 169).  9 

These genera were distributed in critical (8% of collected ants) and semi-critical 10 

areas (92%) (Table 1). The species T. melanocephalum and P. longicornis were the 11 

most frequent in semi-critical areas (68% and 22%, respectively) and critical areas (10% 12 

and 2%, respectively). Concerning collection period, 48% of the ants were collected 13 

during the day and 52% at night.   14 

The mycological analysis showed that 1,660 (75%) ants were fungus carriers. T. 15 

melanocephalum and species from the genus Pheidole had the highest potential as 16 

carriers of airborne fungi (75% and 18%, respectively) and yeasts (6% and 1%, 17 

respectively). Of the fungi identified, airborne fungi (94%) were the most frequent on 18 

the external surface of the ants. Only 6% of the ants carried yeasts (Table 2). 19 

Regarding the distribution, in each hospital environment, of the fungi isolated 20 

from ants, it was observed a higher frequency of airborne fungi and yeasts in semi-21 

critical areas (83% and 6%, respectively) than in critical areas (only 11% of airborne 22 

fungi) (Table 3). 23 
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Finally, analysis of the evolution of the infestation index of the ant genera in 1 

both hospitals as a function of monthly rainfall showed no significant statistical 2 

relationship. 3 

 4 

Discussion 5 

 6 

In hospitals in the southeastern and southern regions of Brazil, the presence of 7 

ants of the genera Tapinoma, Paratrechina, Pheidole, Solenopsis and Camponotus has 8 

been reported (Zarzuela et al. 2002; Lise et al. 2006). These genera are known as 9 

typically associated with urban environments (Passera and Aron 2005). The taxonomic 10 

structure of fauna shown in these studies is similar to the one found in both hospitals in 11 

the present research. 12 

Of the 13 species identified, the two most frequent (T. melanocephalum and P. 13 

longicornis) are both considered the two most often occurring in urban/hospital 14 

environments in Brazil and other South American countries, and are responsible for the 15 

highest number of complaints and concern in these environments (Chacón de Ulloa 16 

2003, Moreira et al. 2005). They possess biological characteristics that favor their 17 

establishment and propagation in urban environments, such as highly polygynic 18 

colonies, small size of workers and queens, generalist diet, great flexibility concerning 19 

nesting places, reproduction by sociotomy (colony fragmentation) and ability to easily 20 

change colonies from one place to another one (Chacón de Ulloa 2003, Passera and 21 

Aron 2005). 22 

The semi-critical areas in this study were highly prone to ant infestation, a 23 

pattern found in other studies (Moreira et al. 2005, Rodovalho et al. 2007). The 24 

substantially higher infestation observed in infirmaries could be related to a greater 25 



 135 

number of passersby, more available food for colonies and/or less rigorous hygiene 1 

(Bicho et al. 2007). In contrast, the infestation level was relatively low in critical areas, 2 

where only two ant species (T. melanocephalum and P. longicornis) we found, unlike 3 

the findings of studies conducted in other Brazilian hospitals, where neonatal wards and 4 

ICUs presented high levels of infestation (> 40%) (Bueno and Campos-Farinha 1999). 5 

Regarding ant distribution by period, the higher number of ants captured at night 6 

can be explained by the presence of the genus Camponotus, characterized for its 7 

essentially nocturnal habits (Bueno and Campos-Farinha 1999), while the other genera 8 

found are more adapted to different periods of the day (Chacón de Ulloa 2003). 9 

In the present study, T. melanocephalum and the species of the genus Pheidole 10 

were carriers of airborne fungi and yeasts, while other genera only carried airborne 11 

fungi. Studies have demonstrated that hospital infections can be caused by certain 12 

groups of fungi isolated from ants. This is the case of yeasts of the Candida genus and 13 

several species of airborne fungi, such as Aspergillus, Cladosporium and Penicillium 14 

(Perdelli et al. 2006). 15 

Among opportunistic fungi, the presence of yeasts from the Candida genus on 16 

ants is notable since it is the most important yeast genus implicated in human infections 17 

and is associated with almost 80% of the hospital fungal infections, representing the 18 

main cause of fungemia (Moretti 2007). Species from this genus can cause several 19 

diseases, such as arthritis, osteomyelitis, endocarditis, meningitis and endophthalmitis 20 

(Pfaller and Yu 2001). Other yeasts were isolated from the ants, such as Rhodotorula 21 

and Saccharomyces. This is an important observation, because these agents in contact 22 

with patients can cause infection, depending on some factors, such as the immune status 23 

of the patient (Ruiz-Esquide et al. 2002). 24 
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Therefore, the data suggest that ants can represent a risk to the patients, although 1 

the real involvement of these insects with transmission of illnesses is hard to 2 

demonstrate, for ants as well as other insects (Lemos et al. 2006). We should also point 3 

out the difficulty of differentiating the effects of fungi on ants and in hospital air, since 4 

the great majority of the fungi found were airborne species, in both the critical and 5 

semi-critical areas.  6 

In summary, ants act as carriers of airborne fungi and yeasts and could therefore 7 

represent a potential risk to hospital patients. There is a need for better control of these 8 

insects in semi-critical areas, due the presence of immunocompromised patients. In 9 

addition, these semi-critical areas are important because they are the entrance to critical 10 

areas. 11 
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Table 1. Number of ants captured per species in the various sectors of two hospitals in the city of Fortaleza, Ceará, Brazil, from March 1 

2007 to February 2008. 2 

Hospital Environment 

Critical Areas Semi-critical Areas 

Hospital A 
IF (n) 

Hospital B 
IF (n) 

Hospital A 
IF (n) 

Hospital B 
IF (n) 

Ant Species 

ICU SC ICU ICUneoI* ICUneoII* PW HW TW SW GW 
Tapinoma melanocephalum 13 13 - 78 91 260 260 247 299 312 
Paratrechina longicornis - - - 26 - 52 52 78 130 130 
Pheidole impressa - - - - - 65 13 - - - 
Pheidole radoszkowskii - - - - - 26 - - - - 
Pheidole sp. diligens group - - - - - - - - - 78 
Pheidole sp. fallax group - - - - - 169 - - - - 
Solenopsis globularia - - - - - 52 - 13 26 39 
Solenopsis saevissima - - - - - 13 13 - - - 
Solenopsis sp. - - - - - - - - - 13 
Camponotus arboreus - - - - - - 104 - - - 
Camponotus melanoticus - - - - - - 13 13 - - 
Camponotus renggeri - - - - - - - - - 13 
Camponotus vittatus - - - - - - 91 104 - - 
Total 13 13 - 104 91 637 546 455 455 585 

Legend: Absence (-); n – number of ants captured; ICU – Adult Intensive Care Unit; SC – Surgery 3 

Center; ICUneoI – Neonatal Intensive Care Unit I; ICUneoII – Neonatal Intensive Care Unit II; PW – 4 

Pediatrics Ward; HW – Haematology Ward; TW – Transplant Ward; SW – Surgery Ward; GW – 5 

Gynaecology Ward.  6 

*Two neonatal ICUs at the same hospital, but in different buildings. 7 
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Table 2. Association between number of fungi isolated and ants genera sampled monthly 1 

in Hospital A and Hospital B from March 2007 to February 2008.  2 

Ant Genera and Hospital 
Tapinoma Paratrechina Pheidole Solenopsis Camponotus Fungal Species 
A B A B A B A B A B 

Airborne fungi      
Absidia sp. 2 - - - 1 - - - - - 
Acremonium sp. 1 1 - - 2 - 1 - - - 
Acremonium hyalinulum 3 1 1 - - - - - - - 
Aspergillus flavus 22 16 1 4 8 4 2 1 1 - 
Aspergillus niger - 7 - 1 - - - - 1 - 
Aspergillus ochraceus 21 26 2 5 5 3 3 1 - - 
Aspergillus oryzae 3 5 - 1 1 1 1 1 - - 
Aspergillus sydowii 2 - 1 - - - - - - - 
Aspergillus versicolor 2 - - - - - - - - - 
Chrysosporium inops 2 1 1 1 - - - 1 - - 
Cladosporium sphaerospermum 8 5 2 - 6 1 - - 1 - 
Cokeromyces sp. 4 - - - - - - - - - 
Cunninghamella bertholletiae 8 8 1 - 1 1 1 1 - - 
Cyphellophora sp. 2 - - - - - - - - - 
Fusarium sp. - - 1 - 1 - 1 - - - 
Fusarium proliferatum 2 - - - - - - - - - 
Fusarium solani - 1 - - - - - - - - 
Mortierella polycephala - - - 1 2 - - - - - 
Mucor sp. 3 1 - - - - - - - - 
Mycocentrospora acerina 1 - - - 1 - - - - - 
Ochroconis gallopava 2 - - - - - - - - - 
Paecilomyces marquandii  1 1 - - - - - - - - 
Paecilomyces variotii 2 1 - - 1 - - - - - 
Penicillium sp. 20 25 4 3 7 - 1 1 - - 
Rhinocladiella aquaspersa - 2 - - 1 - - - - - 
Scopulariopsis koningii 2 - - - - - - - - - 
Scytalidium sp. - - - - 1 - - - - - 
Tritirachium oryzae 1 - - - - - - - - - 
Yeasts      
Candida albicans 2 1 - - - - - - - - 
Candida glabrata 1 - - - - - - - - - 
Candida guilliermondii 1 - - - 1 - - - - - 
Candida parapsilosis 3 4 - - - 1 - - - - 
Rhodotorula sp. 2 - - - - - - - - - 
Rhodotorula mucilaginosa - - - - 1 - - - - - 
Saccharomyces sp. - 3 - - - - - - - - 

Legend: (-) Absence. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 
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Table 3. Distribution of fungi isolated from the external surface of ants collected from several 1 

sectors of two hospitals in the city of Fortaleza, Ceará, Brazil, from March 2007 to February 2008. 2 

Legend: Absence (-); ICU – Adult Intensive Care Unit; SC – Surgery Center; ICUneoI – Neonatal 3 

Intensive Care Unit I; ICUneoII – Neonatal Intensive Care Unit II; PW – Pediatrics Ward; HW – 4 

Haematology Ward; TW – Transplant Ward; SW – Surgery Ward; GW – Gynaecology Ward.  5 

*Two neonatal ICUs at the same hospital, but in different buildings. 6 

Hospital Environmental 

Critical Areas Semi-critical Areas 

Hospital A Hospital B Hospital A Hospital B 

Fungal Species 

ICU SC ICU ICUneoI* ICUneoII* PW HW TW SW GW 
Airborne Fungi           
Absidia sp. - - - - - 1 2 - - - 
Acremonium sp. - - - - 1 2 1 1 - - 
Acremonium hyalinulum - - - - - 1 1 2 - 1 
Aspergillus flavus 1 - - 4 1 16 12 4 7 14 
Aspergillus niger - - - 1 1 - 1 - 3 3 
Aspergillus ochraceus 1 - - 5 3 10 8 11 11 17 
Aspergillus oryzae - - - - 2 2 2 1 2 4 
Aspergillus sydowii - - - - - - 1 2 - - 
Aspergillus versicolor - - - - - - - 2 - - 
Chrysosporium inops - - - - - 1 - 2 2 1 
Cladosporium sphaerospermum - - - 1 1 11 2 4 1 3 
Cokeromyces sp. - - - - 2 - - 2 - - 
Cunninghamella bertholletiae - - - 1 1 1 4 5 6 3 
Cyphellophora sp. - - - - - - - 2 - - 
Fusarium sp. - - - - - 3 - - - - 
Fusarium proliferatum - - - - - - 1 1 - - 
Fusarium solani - - - - - - - - - 1 
Mortierella polycephala - - - - - 2 - - 1 - 
Mucor sp. - - - - - 1 1 1 1 - 
Mycocentrospora acerina - - - - - 1 1 - - - 
Ochroconis gallopava - - - - - 2 - - - - 
Paecilomyces marquandii  - - - - - 1 - - 1 - 
Paecilomyces variotii - - - - - 1 - 2 1 - 
Penicillium sp. - 1 - 3 5 14 9 8 12 9 
Rhinocladiella aquaspersa - - - 1 - 1 - - 1 - 
Scopulariopsis koningii - - - - - - - 2 - - 
Scytalidium sp. - - - - - 1 - - - - 
Tritirachium oryzae - - - - - - - 1 - - 
Yeast           
Candida albicans - - - - - 2 - - 1 - 
Candida glabrata - - - - - 1 - - - - 
Candida guilliermondii - - - - - 1 - 1 - - 
Candida parapsilosis - - - - - 2 1 - 1 4 
Rhodotorula sp. - - - - - - 2 - - - 
Rhodotorula mucilaginosa - - - - - 1 - - - - 
Saccharomyces sp. - - - - - - - - 1 2 
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Summary 

 

This paper reports the results of environmental monitoring of yeasts in specific 

areas of two tertiary local hospitals. From March 2007 to February 2008, samples from the 

air of two public hospitals were collected on a monthly basis. The samples were collected 

through the passive sedimentation method (day and night exposure) of Petri dishes 

containing Sabouraud dextrose agar. The dishes were incubated for 10 days (28°C), 

followed by macro-microscopic and biochemical analysis of the isolated fungi. A total of 

240 air samples from 10 hospital environments were analyzed. These environments 

presented similar contamination levels, from which 80 fungi strains were isolated: Candida 

parapsilosis (n = 34), Rhodotorula sp. (19), Trichosporon asahii (11), C. tropicalis (8), C. 

albicans (4), C. glabrata (1), C. guilliermondii (1), C. krusei (1) and Saccharomyces sp. (1). 

Regarding the presence of yeasts and climatic conditions, there were 40 strains (50%) in 

semi-critical areas (natural ventilation) and critical areas (air conditioned). In relation to the 

period of exposure of the plates, 39 and 41 yeasts were isolated in the day and night 

periods, respectively. Considering the presence of microorganisms with pathogenic 

potential, environmental monitoring is necessary to prevent possible hospital infections. 

 

Key words: environmental monitoring – air contamination – yeasts – hospitals. 
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 INTRODUCTION 

 

The importance of bioaerosols has been emphasized in recent decades due to their 

effect on human health. They have been implicated in conditions ranging from allergies to 

disseminated infections in susceptible patients (Gangneux et al. 2006). Different authors 

have reported the importance of these particles as transmitters of hospital infections 

(Dacarro et al. 2003, Afonso et al. 2006), especially those caused by fungal isolates, as 

they act as epidemiologic markers of microbial contamination (Brasil 2000). Fungal 

infections of hospital origin have been gaining importance in recent years due their 

progressive increase and the high rates of morbidity and mortality they cause (Pfaller 

1996, Colombo 2000, Centeno e Machado 2004). 

In the hospital environment, the airborne microbiota is formed mainly by filamentous 

fungi, especially those belonging to the genera Aspergillus, Cladosporium, Paecilomyces, 

Penicillium, Scopulariopsis (Rainer et al. 2001, Sanca et al. 2002). Yeasts have also been 

found, of the genera Candida, Rhodotorula, Cryptococcus and Trichosporon (Dacarro et 

al. 2003, Centeno e Machado 2004, Krajewska et al. 2004, Pini et al. 2005, Wang et al. 

2005), although less is understood about how they remain suspended in the air. All the 

mentioned genera have been described as potential human pathogens (Rainer et al. 

2001), especially the Candida genus, which is the main causative agent of hospital 

fungemia (Moretti 2007). 

Various studies suggest that the distribution of fungi in the air, in quantitative and 

qualitative terms, varies among geographic areas, and is also influenced by seasonal 

environmental and climatic factors (Pei-Chih et al. 2000, Huang et al. 2002), such as 

temperature, air humidity, time of day, wind speed and direction, presence of human 

activity and type of ventilation in closed spaces (Buttner e Stetzenbach 1993). The 



 148 

difficulty of establishing a reliable method to measure the exposure to fungal particles in 

the air is one of the main impediments to clarifying the real impact of exposure on the 

development of fungal infections (Tavora et al. 2003). 

Despite the need to monitor bioaerosol levels in evaluating health risks, differences 

between automatic techniques and passive sedimentation techniques hamper comparison 

of the results (Eduard e Heederik 1998). Automated techniques, although they are efficient 

in quantitative analysis, are of limited use because they require heavy and noisy 

equipment and need a constant power supply (Tavora et al. 2003). The passive 

sedimentation technique is also limited because it does not permit an adequate 

quantitative analysis, but it is still widely recommended in the literature for use as a 

microbiological alert (Sanca et al. 2002, Centeno e Machado 2004). 

Therefore, through the passive sedimentation method bioaerosol monitoring in 

hospitals can provide information for epidemiological investigation of nosocomial infectious 

diseases and research into airborne microorganism spread and control, as well as for 

quality control measures (Li e Hou 2003). This study involved the environmental 

monitoring of yeasts in specific areas of two tertiary local hospitals. 

MATERIALS AND METHODS 

- Ethical Aspects 

 This study was submitted to analysis of the research ethics committees of the two 

institutions and obtained approval in February 2007. 

- Hospital Environments 

The present study was conducted in two tertiary hospitals in the city of Fortaleza, 

Ceará, Northeast Brazil (Hospital A and Hospital B). The air sampling occurred during 

twelve months (March 2007 to February 2008), and 240 Petri dishes were analyzed, in 

both the daytime and night time. In each hospital five sectors were analyzed, grouped 
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according to the risk of hospital infection (Brasil 1985) into: critical areas (ICU and surgical 

ward), which were air conditioned, without negative pressure and without the use of HEPA 

filtering; and semi-critical areas (infirmaries), all with natural ventilation. 

- Air Sampling 

Air sampling from the different areas was carried out at two times, one during the 

morning, immediately after the cleaning and disinfecting service was carried out (8 to 10 

a.m.) and another at night (8 to 10 p.m.), at the end of the regular shift, when there was no 

cleaning service. Sample collection was performed using the passive sedimentation 

method in 150-mm diameter Petri dishes containing Sabouraud dextrose agar medium 

(Sanofi®, France), supplemented with vancomycin (0.1 g/L) and polymyxin B (0.0075 g/L). 

The plates were exposed in each of the environments for two hours in each period, 

positioned 2 m high – roughly human respiration height (Pei-Chih et al. 2000). The Petri 

dishes were sealed and sent to the Specialized Medical Mycology Center (CEMM), 

Federal University of Ceará. 

- Fungal Isolation and Identification  

The samples were then incubated at 28° C for ten days. A triage based on 

macroscopic characteristics was performed after growing the colonies on Petri dishes 

containing Sabouraud dextrose agar (Sanofi®, France) to isolate all possible yeasts in 

each plate. All colonies with a glabrous aspect were sub-cultured in potato agar slants 

(Himedia®, India). The yeast isolates were identified according to their morphological 

characteristics, biochemical profile and growth in differential culture media. For 

identification of Candida species, the following tests were conducted: germinative tube, 

microculture in cornmeal agar with Tween 80 (Difco®, USA), growth in CHROMagar® 

(Candida, Paris, France), auxonogram, zimogram subcultures and nitrogen assimilation 

(Gautret et al. 2000). Identification of the Rhodotorula, Saccharomyces and Trichosporon 
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species was based on morphological characteristics and biochemical profile (Hoog et al. 

2000).  

RESULTS 

The critical and semi-critical areas presented the same number of yeasts (40 strains 

per area). Four different yeast genera were isolated: Candida (n = 49), Rhodotorula (n = 

19), Trichosporon (n = 11) and Saccharomyces (n = 1) (Table I).  

The semi-critical areas of Hospital A (n = 25) had a greater number of strains than 

the semi-critical areas of Hospital B (n = 15). All the genera were present in these areas 

except Saccharomyces. There were also more yeasts present in these areas at night (n = 

26) than in the daytime (n = 14). 

In the critical areas, there were fewer yeasts isolated at Hospital A (n = 18) than at 

Hospital B (n = 22). All the species of yeasts were present except for C. glabrata, C. 

guilliermondii and C. krusei. Hospital B showed an even distribution in relation to the 

number or strains and collection period: 12 and 10 strains in the daytime and at night, 

respectively. The distribution at Hospital A was skewed to the daytime (n = 13) in relation 

to the night (n = 5). 

The number of yeasts was equally divided with regard to the climate conditions, with 

40 (50%) found in areas with natural ventilation (semi-critical areas) and the same number 

in air conditioned areas (critical areas). In relation to the period of the day when the dishes 

were exposed, 39 (48.75%) were observed from the daytime samples and 41 (51.25%) 

were found in the night time samples (Table II). 

Finally, there was no correlation between the fungal diversity in the air between the 

rainy and dry seasons (Fig. 1). 
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DISCUSSION 

In recent years, opportunistic fungal diseases have been characterized by their 

increased incidence as well as the diversity of fungi isolated and the greater severity of 

infections. Yeasts of the Candida genus are outstanding among opportunistic fungi 

(Moretti 2007). In the present study, other genera besides Candida were isolated, such as 

Rhodotorula, Saccharomyces and Trichosporon. This is an important finding, since contact 

of these agents with patients can start the infectious process, depending on various 

factors, such as patient immunity (Pletinex et al. 1995, Pini et al. 2005).    

Candida is the most important genus of yeast implicated in human infections and is 

the major cause of fungemia (Moretti 2007). All the Candida species can cause a similar 

spectrum of diseases, ranging from thrush to invasive diseases such as arthritis, 

osteomyelitis, endocarditis, endophthalmitis and meningitis. However, there may be 

differences in severity and therapeutic options (Pfaller e Yu 2001). 

Based on descriptive statistical analysis of the data, we observed that C. 

parapsilosis (n = 34) was more frequently isolated than the other Candida species. This 

species could be coming from human clinical material as well as from environmental 

samples. More recently, this species has emerged as an important nosocomial pathogen 

(Medrano et al. 2006). Characteristics of C. parapsilosis that may relate to its increasing 

occurrence in nosocomial settings include frequent colonization of the skin and an ability to 

proliferate in glucose-containing solutions, with a resultant increase in adherence to 

synthetic materials (Weems 1992). A study showed that C. parapsilosis was the main 

isolated agent, evidencing the importance of C. parapsilosis in candidemia episodes in a 

Brazilian tertiary care hospital in Northeast Brazil (Medrano et al. 2006). 

C. tropicalis (n = 8) was the second most isolated Candida species from the critical 

and semi-critical areas of Hospital A and B, followed by C. albicans (n = 4), isolated from 
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the semi-critical areas of Hospital A and B and critical areas of Hospital A. These species 

are considered the principal sources of candidiasis in humans (Calderone e Fonzi 2001). 

The other species of the Candida genus found (C. glabrata, C. guilliermondii and C. 

krusei) occurred only once (n=1). These three Candida species can also cause mucosal or 

systemic infections (Geiger et al. 1995, Pfaller e Yu 2001).  

The number of infections caused by non-Candida yeast species in 

immunosuppressed patients has increased in recent years (Moretti 2007), in both Brazilian 

and international health facilities. Their presence in the air deserves more attention 

because they have been emerging as pathogenic fungi (Nguyen et al. 1996), hence the 

presence of the genera Rhodotorula, Saccharomyces and Trichosporon stands out.  

In this context, regular environmental monitoring of hospital areas is important 

because the presence of bioaerosols can be rapidly transmitted by air, acting as a source 

of infectious agents (Alberti et al. 2001). In particular, yeasts suspended in the air can 

settle directly on surgery wounds (direct contamination) or on the surface of the 

instruments used, as well as on the medical team’s surgical gloves, and then be 

transmitted to the patient (Owers et al. 2004). 

According to the literature, airborne particles can have many origins (Moscato 

2000). In environments with artificial ventilation, the air conditioning system, due to 

condensation trays, has been considered an important source of microorganism 

distribution. Thus, in environments with artificial ventilation, yeasts are probably 

transmitted by droplets produced by bioaerosol equipment, as well as by coughing or 

sneezing, or even by routine procedures such as the withdrawal of vascular catheters 

(Siqueira e Dantas 1999). In this environment, because of the control of temperature and 

humidity, we could not observe any significant differences between the day and night 

periods, except for the night-time period at Hospital A.  
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However, in environments with natural ventilation, the principal origins of air 

particles are believed to be ventilators, nebulizers, air humidifiers, plant vases, some foods 

and humans themselves (Afonso et al. 2006). The presence of more sources of 

microorganisms in places with natural ventilation can explain the greater diversity of yeast 

species found in the semi-critical areas than in the critical ones. 

In relation to the period of the day, it was established that yeasts can be transmitted 

in both diurnal and nocturnal periods, a fact that can be explained by the small 

temperature variation between the day and night periods. 

There was no significant relationship between the climatic data and air quality. This 

can be explained by the lack of well-defined seasons in northeast Brazil. Nevertheless, it 

disagrees with other studies, which show that fungal colonies in the region vary 

significantly with the season of the year (Huang et al. 2002). 

Finally, the hospital areas analyzed presented a similar contamination level, with 

the Candida genus being the most common, especially C. parapsilosis. Therefore, 

considering the presence of these microorganisms with pathogenic potential, air 

monitoring is essential to help prevent hospital infections. Among the preventive measures 

that should be considered are more frequent mechanical removal of dust, better cleaning 

and maintenance of air conditioners and other equipment that produce bioaerosols, 

correction of room humidity, use of protective clothing by hospital personnel and better 

training of staff regarding the threats of infection by airborne micororganisms.  

ACKNOWLEDGEMENTS 

The authors thank CAPES (Coordination Office for University Improvement) for the 

research grant.  

 

 



 154 

REFERENCES 

Afonso MSM, Souza ACS, Tipple AFV, Machado EA, Lucas EA 2006. Condicionamento 

de ar em salas de operação e controle de infecção – uma revisão. Rev Eletr Enf 8: 134-

143. 

Alberti C, Bouakline A, Ribauad P, Lacroix C, Rousselot P, Leblanc T, Derouin F 2001. 

Relationship between environmental fungal contamination and the incidence of invasive 

aspergillosis in hematology patients. J Hosp Infect 48: 198-206. 

Brasil, Ministério da Saúde 1985. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. 

Manual de Controle de Infecção Hospitalar. Brasília, Distrito Federal. 

Brasil, Ministério da Saúde 2000. Resolução. n.176, 24 out. 2000. Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. Orientação técnica sobre padrões referenciais de qualidade do ar 

interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo. (Of. El. 

N.370/2000). 

Buttner MP, Stetzenbach LD 1993. Monitoring airbone fungal spores in an experimental 

indoor environment to evaluate sampling methods and the effects of human activity on air 

sampling. Appl Environ Microb 59: 219-226. 

Calderone RA, Fonzi WA 2001. Virulence factors of Candida albicans. Trends Microbiol 9: 

327-335. 

Centeno S, Machado S 2004. Assessment of airbone mycoflora in critical areas of the 

principal hospital of Cumaná, state of Sucre, Venezuela Invest Clin 45: 137-144. 

Colombo AL 2000. Epidemiology and treatment of hematogenous candidiasis: a Brazilian 

perspective. Braz J Infect Dis 4: 113-118. 

Dacarro C, Picco AM, Grisoli P, Rodolfi M 2003. Determination of aerial microbiological 

contamination in scholastic sports environments. J Appl Microbiol 95: 904-912. 



 155 

Eduard W, Heederik D 1998. Methods for quantitative assessment of airbone levels of 

noninfectious microorganims in highly contaminated work environments. Am Ind Hyg 

Assoc J 59: 113-127. 

Gangneux JP, Bousseau A, Cornillet A, Kauffmann-Lacroix C 2006. Control of fungal 

environmental risk in French hospitals. J Mycol Médicale 16: 204-211.  

Gautret P, Rodier MH, Kauffmann-Lacroix C, Jacquemin JL 2000. Case report and review. 

Onychomycosis due to Candida parapsilosis. Mycoses 43: 433-35. 

Geiger AM, Foxman B, Sobel JD 1995. Chronic vulvovaginal candidiasis: characteristics of 

women with Candida albicans, Candida glabrata, and no-Candida. Genitourin Med 71: 

304-307. 

Hoog GS, Guarro J, Gene J, Figueiras MJ 2000. Atlas of Clinical Fungi. Baarn/Delft: 

Centraalbureau voor Schinmelculture/Universitat Rovira i Virgilli, 2. ed. 1126 pp. 

Huang CY, Lee CC, Li FC, Ma YP, Su HJJ 2002. The seasonal distribution of bioaerosols 

in municipal landfill sites: a 3-yr study. Atmosp Environm 36: 4385-4395. 

Krajewska K, Krajewska-Kulak E, Lukaszuk C, Rolka H, Lach J, Karczewski J 2004. 

Occurrence of fungal pathogens in the delivery rooms of a hospital obstetrics department. 

Ginekol Pol 75: 451-456. 

Li C, Hou P 2003. Bioaerosol characteristics in hospital clean rooms. The Sci of the Total 

Environ 305: 169-176. 

Medrano DJA, Brilhante RSN, Cordeiro RA, Rocha MFG, Rabenhorst SHB, Sidrim JJC 

2006. Candidemia in a brazilian hospital: the importance of Candida parapsilosis. Rev Inst 

Med Trop São Paulo 48: 17-20. 

Moretti ML 2007. A importância crescente das infecções fúngicas. Rev Panam Infectol 9: 

8-9. 

Moscato U 2000. Hygienic management of air conditioning systems. Ann Ig 12: 155-174. 



 156 

Nguyen MH, Peacock JE, Morris AJ, Tanner DC, Nguyen ML, Snydman DC,  Wagner MM, 

Rinaldi MG, Yu VL 1996. The changing face of candidemia: emergence of non-Candida 

albicans species and antifungal resistance. Am J Med 100: 617-623. 

Owers KL, James E, Bannister GC 2004. Source of bacterial shedding in laminar flow 

theatres. J Hosp Infect 58: 230-232. 

Pei-Chih W, Huey-Jen S, Chia-Yin L 2000. Characteristics of indoor and outdoor airbone 

fungi at suburban and urban homes in two seasons. The Sci of the Total Environ 253: 111-

118. 

Pfaller MA 1996. Nosocomial candidiasis: emerging species, reservoir, and modes of 

transmission. Clin Infect Dis 22: 89-94. 

Pfaller MA, Yu WL 2001. Antifungal susceptibility testing. New technology and clinical 

applications. Infect Dis Clin N Am 15: 1227-1261. 

Pini G, Faggi E, Donato R, Fanci R 2005. Isolation of Trichosporon in a hematology ward. 

Mycoses 48: 45-49. 

Pletinex M, Legein J, Vandenplas Y 1995. Fungemia with Saccharomyces boulardii in a 1-

year-old-girl with protacted diarrhea. J Pediatr Gastroenterol Nutr 21: 113-115. 

Rainer J, Peintner U, Pöder R 2001. Biodiversity and concentration of airbone fungi in a 

hospital environment. Mycopathologia 149: 87-97. 

Sanca S, Asan A, Otkun MT, Ture M 2002. Monitoring Indoor Airborne Fungi and Bacteria 

in the Different Areas of Trakya University Hospital, Edirne, Turkey. Indoor Built Environ 

11: 285-292. 

Siqueira LFG, Dantas E 1999. Organização e método no processo de avaliação da 

qualidade do ar de interiores. Rev Brasindoor 3: 19-26. 



 157 

Tavora LGF, Gambale W, Heins-Vaccari EM, Arriagada GLH, Lacaz CS, Santos RC, 

Levin AS 2003. Comparative performance of two air samplers for monitoring airborne 

fungal propagules. Braz J Med Biol Res 36: 613-616.  

Wang CY, Wu HD, Hsueh PR 2005. Nosocomial transmission of cryptococcosis. N Engl J 

Med 352: 1271-1272. 

Weems JJ 1992. Candida parapsilosis: epidemiology, pathogenicity, clinical 

manifestations and antimicrobial susceptibility. Clin Infect Dis 14: 756-766. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 158 

TABLE I: Isolated yeasts in different areas of Hospital A and Hospital B from 

March/2007 to February/2008. 

Hospital Environment 

Critical Areas Semi-critical Areas Yeast 

Hospital A Hospital B Hospital A Hospital B 

C. albicans 1 - 2 1 

C. glabrata - - - 1 

C. guilliermondii - - 1 - 

C. krusei - - - 1 

C. tropicalis 2 3 2 1 

C. parapsilosis 10 11 8 5 

Rhodotorula sp. 3 3 9 4 

Saccharomyces sp. - 1 - - 

Trichosporon asahii 2 4 3 2 

Total strains 18 22 25 15 
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TABLE II: Number of strains isolated from different areas of Hospitals A and B, 

regarding the type of ventilation and the period of the sample collection.  

Area  Hospital 
Type of 

ventilation 

Period of the sample 

collection  

(Number of Samples) 

  Diurnal (72)       Nocturnal 

(72) 

Total 

strains 

Hospital A Artificial 13 5 
Critical Areas 

Hospital B Artificial 12 10 
40 (50%) 

Hospital A Natural 8 17 
Semi-critical 

Areas Hospital B Natural 6 9 

40 (50%) 

Total strains - - 39 (48,75%) 41 (51,25%) 80 
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Fig. 1: Relationship between the number of yeast strains isolated by hospital area (critical 

and semi-critical) and according to rainfall level in Fortaleza, Ceará from March 2007 to 

February 2008.   
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