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RESUMO 

Pacientes com diabetes representam um grupo único de indivíduos que parecem ser mais 

propensos a desenvolver infecções do que outros. Os problemas com os pés representam 

uma das mais importantes complicações crônicas do diabetes mellitus. O risco de 

amputação de membros inferiores pode ser aumentado se a ulceração é seguida por 

infecções bacterianas, fúngicas e, em casos mais graves, sinergismo entre infecções 

bacterianas e fúngicas. Entretanto, há escassez de relatos na literatura da incidência de 

patógenos fúngicos nessas amostras. Este estudo tem por objetivo descrever, através de um 

estudo prospectivo, a cultura, isolamento, identificação e teste de sensibilidade de Candida 

spp. presentes em úlceras dos pés de pacientes diabéticos. A coleta das amostras foi 

realizada no Hospital Regional Norte, entre setembro de 2015 a setembro de 2016. Foram 

coletadas 154 amostras de 77 pacientes, onde 50,65 % eram do gênero feminino e 49,35 % 

eram do gênero masculino. Do total de pacientes, 59,74 % foram diagnosticados com 

diabetes mellitus tipo 2, onde a hipertensão foi a comorbidade de maior prevalência. 

Pacientes entre 71-80 anos foram mais susceptíveis às complicações do diabetes e a 

maioria dos pacientes (70,13 %) estava com valores de glicemia de jejum acima do valor 

de referência. A doença vascular periférica estava presente em todos os pacientes, onde 

97,40 % apresentavam lesões necrosadas e infectadas nos pés, aumentando os casos de 

desbridamentos e revascularizações. Do total de pacientes, 70,13 % tinham amputação 

local ou generalizada, sendo classificados em grau 4 ou 5, pela Classificação de Wagner, 

onde, consequentemente, todos estes estavam em uso de antibacterianos, porém nenhum 

estava em uso de antifúngico. No total, 59,74 % e 54,54 % dos pacientes nunca receberam 

orientação para os cuidados ou fizeram autoexame diário dos pés, respectivamente; e 97,40 

% tiveram suas feridas reinfectadas, sendo necessário realizar novos procedimentos 

vasculares. As espécies fúngicas que cresceram em cultivo foram identificadas através da 

metodologia micológica convencional. A maioria das amostras identificadas foram C. 

tropicalis (44,33 %) e todas as amostras de C. albicans identificadas e isoladas no estudo 

foram realizadas testes de sensibilidade antifúngica. Espécies de Candida não albicans 

estão sendo mais incidentes que a espécie de C. albicans. Todas as amostras de C. albicans 

deste estudo foram consideradas sensíveis ao teste de sensibilidade, segundo a metodologia 

e referências do CLSI-M27A2. Foi preocupante a quantidade de óbitos dos pacientes 

relacionados ao pé diabético neste estudo (14,29 %). Medidas preventivas e primárias 

devem ser tomadas para diminuir a elevada taxa de mortalidade em pacientes diabéticos 

com úlceras nos pés. O autocuidado é fator importante na prevenção de complicações em 

pés diabéticos e, para bom controle da doença, é preciso autogerenciamento efetivo. Nós 

acreditamos que nossos resultados têm implicações importantes para a prevenção e 

reconhecimento sobre as infecções fúngicas no pé diabético e recomendamos que pacientes 

diabéticos com problemas nos pés devam ser examinados rotineiramente para avaliação 

micológica, pois os fungos possuem papel potencial na patogênese da ulceração.  

 

Palavras-chave: Pé Diabético, Leveduras, Candida, Teste de Sensibilidade, Candida 

albicans. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Patients with diabetes represent a unique group of individuals who appear to be more likely 

to develop infections than others. Foot problems represent one of the most important 

chronic complications of diabetes mellitus. The risk of lower limb amputation can be 

increased if ulceration is followed by bacterial, fungal, and, in more severe cases, 

synergism between bacterial and fungal infections. However, there is a lack of reports in 

the literature of the incidence of fungal pathogens in these samples. This study aims to 

describe, through a prospective study, the culture, isolation, identification and sensitivity 

test of Candida spp. present in diabetic patient´s foot ulcers. Samples were collected at the 

North Regional Hospital from September 2015 to September 2016. A total of 154 samples 

were collected from 77 patients, where 50.65 % were female and 49.35 % were male. Of 

the total number of patients, 59.74 % were diagnosed with type 2 diabetes mellitus, where 

hypertension was the most prevalent comorbidity. Patients aged 71-80 years were more 

susceptible to complications of diabetes and the majority of patients (70.13 %) had fasting 

glycemia values above the reference value. Peripheral vascular disease was present in all 

patients, where 97.40 % had necrotic and infected lesions in the feet, increasing cases of 

debridement and revascularization. Of the total number of pacientes, 70.13 % had local or 

generalized amputation, being classified in grade 4 or 5, by Wagner's Classification, where, 

consequently, all of them were in antibacterial use, but none were using antifungal. In total, 

59.74 % and 54.54 % of the patients never received care orientation or did daily self-

examination of the feet, respectively; and 97.40 % had their wounds reinfected, being 

necessary to perform new vascular procedures. The fungal species that grew in culture 

were identified through the conventional mycological methodology. Most of the samples 

identified were C. tropicalis (44.33 %) and all samples of C. albicans identified and 

isolated in the study were tested for antifungal sensitivity. Species of Candida non-

albicans are being more incident than the species of C. albicans. All C. albicans samples 

from this study were considered sensitive to the sensitivity test, according to the 

methodology and references of CLSI-M27A2. The number of deaths of patients related to 

diabetic foot in this study was worrisome (14.29 %). Preventive and primary measures 

should be taken to decrease the high mortality rate in diabetic patients with foot ulcers. 

Self-care is an important factor in the prevention of complications in diabetic feet and, for 

good disease control, effective self-management is necessary. We believe that our results 

have important implications for the prevention and recognition of fungal infections in 

diabetic foot and we recommend that diabetic patients with foot problems should be 

routinely examined for mycological evaluation because fungi play a potential role in the 

pathogenesis of ulceration. 

 

 

Keywords: Diabetic Foot, Yeasts, Candida, Sensitivity Test, Candida albicans. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Pacientes com diabetes representam um grupo único de indivíduos que parecem 

ser mais propensos a desenvolver infecções do que outros. O mecanismo pelo qual os 

microrganismos podem causar um atraso no processo de cicatrização não está 

completamente entendido. Uma das causas mais aceitas para este atraso é a produção de 

fatores de virulência por estes microrganismos, tais como proteínas aderentes, enzimas e 

toxinas. Além disso, alguns microrganismos, associados à doença vascular periférica, 

tornam-se mais virulentos em ambientes de alta glicose, ocasionando o chamado pé 

diabético (CARVALHO et al., 2004; NAIR et al., 2006-2007; FATA et al., 2010; HEFNI et 

al., 2012). 

O pé diabético é o resultado de uma diabetes descontrolada e falta de cuidados 

sanitários, que leva a lesões necróticas, osteomielite e, consequentemente, a amputação do 

membro afetado, causado pela neuropatia periférica, também conhecida como neuropatia 

diabética, quando acomete pacientes diabéticos, uma síndrome que acomete os nervos 

periféricos ocasionada pela glicemia aumentada de longa duração, levando à perda da 

sensação protetora. Esta perda, associado a um ambiente de alta glicose, pode resultar em 

um aumento de infecções. O estado de hiperglicemia provoca um atraso no processo de 

quimiotaxia, fagocitose e apoptose das células polimorfonucleares, dificultando o aporte 

dessas células de defesa aos membros inferiores, agravando a doença vascular periférica 

(CARVALHO et al., 2004; MLINARIC-MISSONI et al., 2005; CHELLAN et al., 2010).  

A patogênese do pé diabético é altamente complexa, incluindo polineuropatia, 

comprometimento da imunidade, cicatrização mais lenta de feridas, doença vascular 

periférica, trauma e infecção, sendo os três últimos citados o início do processo de 

ulceração. As ulcerações nos pés representam uma das mais importantes complicações 

crônicas do diabetes mellitus (CARVALHO et al., 2004; FATA et al., 2010; SIDRIM; 

ROCHA, 2012, p. 266; CHADWICK, 2013; SINGH et al., 2013).  

As infecções são provavelmente iniciadas por modificações de defesas do 

paciente, que alteram o equilíbrio do binômio parasito/hospedeiro. As complicações 

associadas com o desenvolvimento da infecção e a síndrome do pé diabético são as 

principais causas de morbidade, hospitalização, amputações não traumáticas e mortalidade 

do paciente diabético. A ulceração, como consequência das infecções, é a causa mais 
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comum de amputações não traumáticas de membros inferiores em países industrializados, 

devido as más condições alimentares e sedentarismo, sendo resultados de múltiplos 

mecanismos fisiopatológicos, e a neuropatia é, de longe, o motivo mais comum de formação 

de ulcerações no pé, levando a infecção. O risco de amputação de membros inferiores pode 

ser aumentado se a ulceração é seguida por infecções bacterianas, fúngicas e, em casos mais 

graves, sinergismo entre infecções bacterianas e fúngicas. O sinergismo entre algumas 

espécies fúngicas, como espécies de Candida spp., com outros microrganismos, 

principalmente as enterobactérias, parecem aumentar o potencial patogênico e a habilidade 

de causar infecções em úlceras do pé diabético (CARVALHO et al., 2004; MLINARIC-

MISSONI et al., 2005; CHELLAN et al., 2010; SIDRIM; ROCHA, 2012, p. 266).  

A bacteriologia das úlceras do pé diabético tem sido estudada por diversos 

pesquisadores, podendo ser de natureza monomicrobianas ou polimicrobianas, esta última 

ocorrendo na maioria dos pacientes e de natureza mais grave, tendo origem aeróbica e 

anaeróbica, as quais têm sido bem caracterizadas. As bactérias Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., Enterococcus spp., Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 

Morganella morganii, Escherichia coli e Pseudomonas spp. são os isolados mais comuns 

isolados aeróbicos. Os anaeróbios Bacteroides spp. e Peptostreptococcus spp. são os 

isolados mais comuns em caso de necrose (CARVALHO et al., 2004; MLINARIC-

MISSONI et al., 2005; NAIR et al., 2006-2007; FATA et al., 2010; CHELLAN et al., 

2010). 

As infecções por fungos, associadas às infecções bacterianas, podem aumentar o 

risco de desenvolver a síndrome do pé diabético, principalmente através da produção de 

fatores de virulência, entretanto, há escassez de relatos na literatura sobre a incidência de 

patógenos fúngicos em amostras de pé diabético. Poucos dados estão disponíveis em relação 

à incidência das infecções fúngicas nos pés de pacientes com diabetes, observando-se 

predomínio das leveduras. Entre os isolados leveduriformes, a predominância foi das 

espécies de Candida spp., seguido da espécie Tricosporon spp. Com relação às espécies de 

Candida, C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C. guillermondi e C. krusei 

são as mais comumente encontradas em amostras de tecido profundo em pacientes 

diabéticos portadores de úlceras nos pés (MLINARIC-MISSONI et al., 2005; NAIR et al., 

2006-2007; FATA et al., 2010; CHELLAN et al., 2010).  

O gênero Candida spp. produz diversos fatores de virulência, dentre os quais se 

destacam as proteinases e lipases, que contribuem para a invasão do hospedeiro, contudo, 
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normalmente, o desenvolvimento das infecções é favorecido por uma combinação de fatores 

ligados ao hospedeiro e aos microrganismos, e não somente por um fator de virulência 

isolado (NAIR et al., 2006-2007; FATA et al., 2010; HEFNI et al., 2012; SIDRIM; 

ROCHA, 2012, p. 266; SIMÕES et al., 2013; DHANASEKARAN et al., 2014).  

Em virtude de poucos relatos na literatura sobre a incidência de fungos nos 

membros inferiores, bem como da maioria dos relatos no pé diabético ser da incidência de 

bactérias, além de direcionar para uma terapia antibacteriana e/ou antifúngica racional, 

através da realização dos testes de sensibilidade, o presente estudo demonstra grande 

importância para a comunidade científica, visando à redução da resistência bacteriana e 

fúngica, que já é uma preocupação mundial de saúde. Por tais motivos, é de suma 

importância notificar a incidência de fungos, como a Candida, no pé diabético, a fim de 

prevenir as complicações associadas com o desenvolvimento da infecção e a síndrome do pé 

diabético, que são as principais causas de morbidade, hospitalização, amputações não 

traumáticas e mortalidade do paciente diabético.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Diabetes Mellitus 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica, que se configura como um dos 

mais importantes problemas mundiais de saúde na atualidade, tanto em termos de pessoas 

afetadas, incapacitações, mortalidade prematura, como dos custos envolvidos no seu 

controle e no tratamento de suas complicações (CARVALHO et al., 2004). O diabetes 

representa um grupo de doenças metabólicas, com etiologias diversas, caracterizado por 

hiperglicemia, que resulta de uma destruição primária autoimune das células beta (β) 

pancreáticas, secreção deficiente de insulina pelas células beta, resistência periférica à ação 

da insulina ou ambas. As duas principais etiologias são o diabetes mellitus tipo 1 e o 

diabetes mellitus tipo 2 (VILAR, 2013). 

O diabetes tipo 1, que corresponde a 5 a 10 % dos casos, caracteriza-se pela 

incapacidade ou pouca capacidade do pâncreas em secretar insulina, fazendo que o 

indivíduo necessite de insulina exógena para evitar descontrole metabólico (VILAR, 2013).  

Em relação ao diabetes tipo 2, a maioria dos estudiosos considera a resistência 

insulínica como evento primário que leva à disfunção da célula beta por exaustão, outros 

afirmam que o evento inicial seja a hiperinsulinemia decorrente de uma disfunção primária 

da célula beta, causando secundariamente resistência insulínica compensatória para evitar 

hipoglicemia. Uma terceira possibilidade é que tanto a resistência insulínica quanto a 

disfunção da célula beta são secundárias a uma anormalidade comum, como níveis elevados 

de ácidos graxos livres (VIDAL, 2009; VILAR, 2013).  

A maioria dos pacientes portadores de DM tipo 2 pode ser tratada somente com 

controle da dieta e hipoglicemiantes orais. Em condições de imenso stress físico ou no 

decorrer dos anos, poderá vir a utilizar a insulina para melhor controle metabólico. 

Aproximadamente 70 a 90 % dos pacientes acometidos por diabetes tipo 2 tem a chamada 

síndrome metabólica, caracterizada por um aglomerado de fatores que implicam no risco 

cardiovascular elevado (dislipidemia, obesidade abdominal, resistência insulínica, tolerância 

alterada à glicose ou diabetes, tabagismo e hipertensão) (VIDAL, 2009; VILAR, 2013). 

O diabetes tipo 2 é responsável por 85 a 90 % dos casos, geralmente aparecendo 

após os 40 anos de idade e está associado à obesidade, sendo pacientes assintomáticos ou 

oligossintomáticos, diagnosticados em exames de rotina. A razão para isto é que a obesidade 
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diminui o número de receptores da insulina nas células-alvo para este hormônio por todo o 

corpo, fazendo assim, que a quantidade disponível de insulina seja menos eficaz na 

promoção de seus efeitos metabólicos usuais. Diferentemente do DM autoimune, não há 

indicadores específicos para o DM tipo 2 (VIDAL, 2009; VILAR, 2013).  

O diabetes constitui-se em um dos mais sérios problemas de saúde na atualidade, 

tanto em número de pessoas afetadas, incapacitações, mortalidade prematura, como dos 

custos envolvidos no seu controle de tratamento e de suas complicações. Além disso, a 

prevalência mundial da doença tem crescido em proporções epidêmicas (VILAR, 2013). Em 

1995, existiam 135 milhões de diabéticos no mundo, mas, conforme as projeções de King et 

al. (1998), este número poderá chegar a 300 milhões em 2025, afetando principalmente os 

países em desenvolvimento (CARVALHO et al., 2004; FATA et. al., 2010). Segundo 

estimativas da Federação Internacional de Diabetes, existem atualmente cerca de 285 

milhões de diabéticos no planeta (6,4 % da população adulta mundial) e esse número se 

elevará para, aproximadamente, 440 milhões até 2030. Esse aumento na prevalência do DM 

deve-se à maior longevidade das pessoas, associada a um crescente consumo de gorduras 

saturadas, sedentarismo e obesidade (VILAR, 2013). 

Um estudo multicêntrico brasileiro, realizado nas capitais no final da década de 

1980, mostrou uma prevalência de diabetes 7,6 % da população urbana brasileira entre 30 e 

69 anos de idade. Essa taxa aumentou com a idade e alcançou 17,4 % no grupo etário de 60 

a 69 anos. Aproximadamente a metade dos pacientes desconhecem o diagnóstico e 24 % dos 

pacientes conhecidamente portadores de diabetes não fazem qualquer tipo de tratamento, 

farmacológico ou não farmacológico. Em Ribeirão Preto (interior de São Paulo), a 

prevalência do DM em 1999 foi de 12,1 % na população urbana entre 30 e 69 anos de idade. 

Mais recentemente, em um estudo realizado no interior de Pernambuco, detectou-se a 

prevalência de 13,6 % para diabetes e 7,6 % para intolerância à glicose (VILAR, 2013). No 

estado do Ceará, a prevalência encontrada foi de 6,4 %, com índice de desconhecimento da 

doença de 64 % (CARVALHO et al., 2004; VILAR, 2013).  

Em outros países, um estudo com mais de 10.000 pacientes diabéticos realizados 

no Noroeste da Inglaterra, em 2002, reportou que 5 % tinham história de ulceração do pé, 

prévia ou atual, e quase 67 % tinha um ou mais fatores de risco, nomeadamente neuropatia 

diabética, com taxas de incidência anual que variam de 5 % a 7 %, doença arterial periférica 

(DAP), deformidades do pé, história prévia de ulceração do pé, idade avançada e outras 

complicações microvasculares. Dois estudos do Nordeste da Europa reportaram que a 
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incidência anual de úlcera de pé na população geral é ligeiramente acima de 2 % e que tem 

sido crescente nos doentes com fatores de risco predisponentes, como os citados 

anteriormente (DUARTE; GONÇALVES, 2011). 

O diagnóstico do diabetes baseia-se fundamentalmente nas alterações da glicose 

plasmática de jejum ou após uma sobrecarga de glicose por via oral. Os critérios 

diagnósticos baseiam-se na glicose plasmática de jejum, nos pontos de jejum e de 2 horas 

após sobrecarga oral de 75 g de glicose anidra (chamado de teste oral de tolerância à glicose 

– TOTG) e na medida da glicose plasmática casual. O diagnóstico correto e precoce do 

diabetes mellitus e das alterações da tolerância à glicose é extremamente importante porque 

permite que sejam adotadas medidas terapêuticas que possam evitar o aparecimento de 

diabetes nos indivíduos com tolerância diminuída e retardar o aparecimento das 

complicações crônicas nos pacientes diagnosticados com diabetes (GROSS et al., 2002).  

O diagnóstico da doença, em geral, é feito tardiamente, com um atraso estimado 

de 4 a 7 anos. Com isso, as complicações micro e macrovasculares não raramente estão 

presentes quando há a detecção inicial da hiperglicemia. Em consequência das complicações 

crônicas, os diabéticos apresentam, em comparação à população não afetada pela doença, 

elevada morbidade (perda da visão, insuficiência renal em estágio terminal, amputação não-

traumática de membros inferiores, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, 

dentre outros), redução na expectativa de vida e mortalidade de duas a três vezes maior 

quando comparado. Essa evolução indesejada do diabetes poderia ser amenizada ou 

parcialmente evitada pelo diagnóstico e tratamento precoce da doença e de suas 

complicações (VILAR, 2013).   

Outra forma de diagnóstico do diabetes é a determinação da hemoglobina 

glicosilada, também denominada glico-hemoglobina. A glico-hemoglobina (HbA1C) é o 

produto da reação não-enzimática entre glicose e o grupo amino terminal de um resíduo de 

valina na cadeia β da hemoglobina. O termo inclui todas as hemoglobinas modificadas com 

a glicose, incluindo HbA1C e suas frações, bem como as outras hemoglobinas anormais 

(HbS, HbF, HbC) que, eventualmente, possam estar presentes (NETTO et al., 2009).   

A percentagem de glico-hemoglobina depende da concentração de glicose no 

sangue, do tempo de duração da exposição da hemoglobina à glicose e ao tempo de meia 

vida dos eritrócitos (~120 dias). Quanto maior a concentração de glicose e maior o período 

de contato, maior a percentagem da glico-hemoglobina (GROSS et al., 2002). A medida da 

glico-hemoglobina não apresenta acurácia diagnóstica adequada e não deve ser utilizada 
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para o diagnóstico de diabetes. A hemoglobina glicada representa 4 a 6 % da hemoglobina 

total. Os valores de HbA1C refletem as médias das glicemias durante os últimos 3 a 4 meses, 

que é o tempo de sobrevida das hemácias. Em termos de proporcionalidade, quanto maior a 

concentração de glicose plasmática, maior a porcentagem da HbA1C (NETTO et al., 2009).  

A hemoglobina glicada tem sido considerada como representativa da média 

ponderada global das glicemias médias diárias (incluindo glicemias de jejum e pós-

prandial), sendo o padrão-ouro na avaliação do controle glicêmico, devendo ser realizada a 

cada 3 a 4 meses (NETTO et al., 2009). O valor de referência para a HbA1C é menor que 7 % 

(ADA, 2001) ou, mais precisamente, 6,5 %, de acordo a Sociedade Brasileira de Diabetes 

(NETTO et al., 2009), sendo valores acima desses patamar um elevado risco de 

complicações micro e macrovasculares, bem como aumento nas taxas de mortalidade 

cardiovascular e retinopatia diabética (VILAR, 2013).  

Segundo Netto et al. (2009), as complicações relacionadas aos elevados índices 

de HbA1C são retinopatia diabética, polineuropatia, insuficiência renal, catarata, hipertensão, 

acidente vascular cerebral, doenças vasculares periféricas e amputações. Com intuito de se 

evitar problemas na interpretação dos níveis de HbA1C, obtidos pelos diversos métodos 

laboratoriais, foi criado um projeto especial intitulado National Glycohemoglobin 

Standardization Program (NGSP), onde este programa promove a padronização das 

determinações do teste de HbA1C, com relação ao método utilizado pelo Diabetes Control 

and Complications Trial (DCCT) (NETTO et al., 2009). 

Pessoas com DM tem o risco aumentado de amputação dos membros inferiores 

em cinco vezes, quando comparado ao indivíduo sem DM. A porcentagem de pacientes 

diabéticos que sofrem amputação é de 10 a 15 %, sendo que 40 % necessitam de uma 

segunda amputação no decurso dos cinco anos que se seguem à primeira. Cerca de 60 a 95 

% das amputações dos membros inferiores são precedidas de uma lesão crônica e mais de 50 

% das amputações não traumáticas do adulto são efetuadas em diabéticos (VIDAL, 2009).   

Outro fator relevante quando se trata da diabetes é a mortalidade. Quando o 

paciente é submetido a uma amputação primária após três anos, a porcentagem de sobrevida 

é de 50 %, e em um período de 10 anos o índice de mortalidade é de 39 % a 68 %. A 

hiperglicemia prolongada, longo tempo de doença, dislipidemia, neuropatia, doença vascular 

periférica, presença de lesões ulcerativas e maus hábitos rotineiros, como tabagismo e uso de 

bebidas alcoólicas, predispõem para amputações maiores, transtibiais ou amputações 

menores ou transmetatarsianas (VIDAL, 2009).  
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2.2 Relação entre Neuropatia Periférica e Infecções Microbianas  

 

Pessoas diabéticas representam um grupo único de pacientes que parecem ser 

mais propensos a desenvolver infecções do que pessoas não diabéticas. Vários mecanismos 

têm sido propostos para explicar a associação entre o diabetes e infecções, entretanto, 

poucos estudos foram conclusivos e há uma considerável discussão ocorrendo devido à 

evidência dessa predisposição (NAIR et al., 2006-2007). Na neuropatia periférica, também 

conhecida como neuropatia diabética (ND), em pacientes diabéticos, leva à perda da 

sensação protetora, que, associada à alta glicose, pode resultar em um aumento de infecções, 

em que ocorre uma diminuição ou ausência das sensibilidades tátil, térmica, pressão e 

propriocepção, sendo a ausência desta última levando à perda dos reflexos tendinosos 

profundos (FATA et al., 2010; CHADWICK, 2013).  

Na ND, o indivíduo perde a sensibilidade protetora para a percepção da dor ou 

pressão, expondo o pé a risco para o desenvolvimento de lesões em consequência de trauma 

repetitivo. Como o trauma repetitivo não é percebido em razão da perda da sensibilidade 

protetora plantar e da perda da sensação de dor, surgem os calos, que aumentam em até 30 

% a pressão local. Se a remoção do calo não for efetuada, favorece o aparecimento de uma 

lesão na área de pressão, que geralmente, evolui com complicações infecciosas. Além disso, 

com o comprometimento das fibras autonômicas simpáticas, ocorre a diminuição ou 

ausência total da secreção sudorípara (anidrose), tornando o pé seco e favorecendo a 

formação de fissuras e rachaduras que são porta de entrada para infecções oportunistas 

(VIDAL, 2009; VILAR, 2013).  

Vários mecanismos tem papel no desenvolvimento da ND, além de deficiências 

neuro-hormonais e fatores de crescimento, entretanto, a hiperglicemia persistente parece ser 

o fator causal primário mais importante com base na hipótese metabólica, criando um 

ambiente favorável ao crescimento e penetração de bactérias e fungos oportunistas (VIDAL, 

2009; VILAR, 2013).  

O manuscrito The Seattle Prospective Foot Study foi um estudo de observação 

delineado para avaliar a incidência e os determinantes dos problemas de pé entre portadores 

de diabetes nos Estados Unidos. Esse estudo demonstrou que a hiperglicemia persistente 

antecedeu o aparecimento de neuropatia periférica. A conclusão deste manuscrito foi que a 

ND é o agente causal, ou seja, que inicia o processo fisiopatológico, levando à ulceração e à 

amputação (GAGLIARDI, 2003).    
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As úlceras resultam de múltiplos mecanismos fisiopatológicos, e a neuropatia 

periférica é, de longe, o motivo mais comum de formação de ulcerações no pé, levando a 

infecção (SLOVENKAI, 1998; CARVALHO et al., 2004). A detecção e identificação 

precoce do processo neuropático oferece uma oportunidade crucial para o paciente diabético 

no sentido de ativamente procurar o controle glicêmico ótimo e programar cuidados com 

seus pés antes de a morbidade se tornar significante (GAGLIARDI, 2003).  

A causa exata de a neuropatia periférica diabética acontecer no diabetes tipo 2 

permanece em dúvida, mas há evidências experimentais e clínicas do papel patogênico da 

hiperglicemia prolongada. O fato de a neuropatia predominar no tipo 2 é uma dessas dúvidas 

clínicas, sendo a maioria desses pacientes com pés contendo ulcerações graves e de evolução 

rápida (conhecido como pé diabético), onde fazem parte do grande grupo de doentes 

oriundos da camada social com menos recursos econômicos e culturais, caracteristicamente 

com história de falta de controle glicêmico (DUARTE; GONÇALVES, 2011).  

 

2.3 Pé Diabético 

 

O pé diabético é caracterizado por lesões ulcerativas em que o paciente apresenta 

em seus pés, causado pela neuropatia periférica dos membros inferiores e agravadas pelas 

alterações circulatórias decorrentes da micro e macroangiopatia (VILAR, 2013). A 

patogênese do pé diabético é altamente complexa, incluindo polineuropatia, doença vascular 

periférica (DVP) e comprometimento da imunidade, cicatrização mais lenta de feridas, 

trauma e infecção (SIDRIM; ROCHA, 2012, p. 266).  

A síndrome do pé diabético, como também é conhecida, engloba um número 

considerável de condições patológicas, incluindo a neuroartropatia de Charcot, a ulceração 

do pé, a osteomielite e, final e potencialmente previsível, a amputação do membro afetado 

(DUARTE; GONÇALVES, 2011).  

A doença vascular periférica, em geral, não constitui fator de risco isolado para 

ulcerações, mas quando associada à neuropatia, é uma das principais causas não traumáticas 

de amputação, além de favorecer o aparecimento de úlceras, atrasa o processo de 

cicatrização pela dificuldade do organismo em fornecer nutrientes e oxigênio ao leito da 

ferida, bem como favorece a infecção pelo prejuízo da ação do antibiótico devido à isquemia 

(CARVALHO et al., 2004).   
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A DVP, ligada aos processos ulcerativos, torna-se quatro vezes mais comum em 

diabéticos e ocorre precocemente em ambos os gêneros. Sua gravidade está diretamente 

relacionada ao inadequado controle glicêmico, duração da doença, idade, tabagismo, 

hipertensão, dislipidemia e obesidade. No pé diabético, a presença de neuropatia, pontos de 

hiperpressão plantar e diminuição do fluxo arterial aos membros inferiores podem ocorrer 

simultaneamente ou não, e cada complicação aumenta a suscetibilidade de ocorrência de 

úlcera e, consequentemente, a amputação (VIDAL, 2009).  

Os problemas com os pés representam uma das mais importantes complicações 

crônicas do DM. A ulceração nos pés causa considerável morbidade entre os diabéticos, e a 

amputação dos pés ou da perna é a consequência mais temida. A ulceração ocorre em 15 % 

dos diabéticos e é responsável por 6 a 20 % das hospitalizações. Nos hospitais universitários 

brasileiros, 51 % dos pacientes diabéticos internados nas enfermarias dos serviços de 

endocrinologia são por lesões graves nos pés. No Rio de Janeiro, no período de 1990 a 1996, 

a incidência de amputação relacionada ao diabetes foi de 180 a cada 100.000 pacientes 

diabéticos, representando um risco de amputação 100 vezes maior do que em não diabéticos. 

Em Fortaleza, no período de 1994 a 1996, 63 % das amputações não traumáticas registradas 

ocorreram em diabéticos (CARVALHO et al., 2004). Estima-se que 14 a 20 % dos pacientes 

com úlceras nos pés são submetidos a uma amputação e que 85 % das amputações são 

precedidas de úlceras. A neuropatia diabética é um dos fatores predisponentes mais comuns 

para o pé diabético, e 5 a 7 % dos pacientes com essa complicação apresentam lesões 

ulcerativas nos pés (VIDAL, 2009).  

O diagnóstico do pé diabético é realizado clinicamente, sendo feito, 

principalmente, pelos sintomas da neuropatia, presença de deformidades, doença vascular 

periférica, limitação da mobilidade das articulações, pequenos traumas, história de 

ulceração, infecções ou amputação (VIDAL, 2009; VILAR, 2013).   

As lesões ulcerativas são classificadas de acordo com sua etiologia, que pode ser 

de origem neuropática, vascular ou a combinação de ambas, semelhantes à classificação do 

pé diabético (VIDAL, 2009; OYIBO et al., 2001; DUARTE; GONÇALVES, 2011).   

 

2.4 Classificação de Úlceras no Pé Diabético 

 

Vários sistemas foram desenvolvidos para a classificação das úlceras no pé 

diabético, porém nenhuma teve ampla aceitação, dificultando as comparações dos achados 
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científicos neste campo. Vale ressaltar alguns modelos, como o de Wagner (1981), conforme 

apresentado no quadro 01, é o mais utilizado, por sua aplicabilidade em qualquer tipo de 

lesão. Na classificação de Wagner, os primeiros 4 graus (0, 1, 2 e 3) baseiam-se na 

profundidade da ferida e no comprometimento de tecidos adjacentes, e os 2 últimos graus (4 

e 5) baseiam-se na perfusão do pé (OYIBO et al., 2001; VIDAL, 2009; DUARTE; 

GONÇALVES, 2011; VILAR, 2013).   

 

QUADRO 01 - Escala de Wagner, utilizada para classificar as úlceras em pés de pacientes diabéticos, 

de acordo com a gravidade da lesão. 

GRAU CARACTERÍSTICAS DA LESÃO 

0 SEM LESÃO 

1 ÚLCERA SUPERFICIAL, SEM ENVOLVIMENTO DE TECIDOS ADJACENTES 

2 ÚLCERA PROFUNDA, ENVOLVE MÚSCULOS, LIGAMENTOS 

SEM OSTEOMIELITE OU ABSCESSO 

3 ÚLCERA PROFUNDA, COM CELULITE, ABSCESSO E OSTEOMIELITE 

4 GANGRENA LOCALIZADA (DEDOS, CALCANHAR) 

5 GANGRENA DE (QUASE) TODO O PÉ 

Fonte: Wagner (1981) adaptado por Vidal (2009). 

 

Outro sistema de classificação a ser destacado é o da Universidade do Texas 

(QUADRO 02), que avalia a profundidade da lesão, presença de infecção e sinais de 

isquemia, que relaciona com as estruturas lesadas. No entanto, esta classificação, não faz 

nenhuma referência à neuropatia porque sua presença não direciona o tratamento para a 

cicatrização da úlcera. Essa omissão limita seu uso na descrição de úlceras do pé diabético 

no cuidado clínico diário (VIDAL, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 
QUADRO 02 - Classificação da Universidade do Texas, utilizada para classificar as úlceras em pés de 

pacientes diabéticos, de acordo com profundidade da lesão, presença de infecção e sinais de isquemia. 

 

GRAU ASPECTO DA 

LESÃO 

S/ INFECÇÃO 

S/ ISQUEMIA 

C/ INFECÇÃO 

S/ ISQUEMIA 

C/ ISQUEMIA 

S/ INFECÇÃO 

C/ ISQUEMIA 

C/ INFECÇÃO 

0 PELE ÍNTEGRA     

1 LESÃO 

SUPERFICIAL 

    

2 LESÃO 

PROFUNDA 

SEM ENVOLVER 

OSSO OU JUNTA 

    

3 LESÃO 

PROFUNDA 

ENVOLVE OSSO 

OU JUNTA 

    

Fonte: Vidal (2009). 

 

Um estudo comparativo entre o sistema de Wagner e o da Universidade do 

Texas realizados com 194 pacientes com lesões, por Oyibo et al. (2001), aponta o sistema da 

Universidade de Texas melhor preditor de amputação do que o sistema de Wagner, por 

incluir risco de ulceração de acordo com as categorias clínicas (OYIBO et al., 2001; VIDAL, 

2009). 

O sistema de Macfarlane e Jeffcoat, denominado SAD (S = size; A = area; D = 

depht) avalia o tamanho da lesão (área e profundidade), presença de infecção, arteriopatia e 

presença de neuropatia, adota e adapta os mesmos parâmetros do sistema do Texas, porém 

falha em definir a celulite e osteomielite, doença arterial periférica (resumida em palpação 

de pulso) e foram omitidos achados como as calosidades, deformidades e edema (VIDAL, 

2009). 

Não há consenso quanto à classificação das úlceras pela diversidade dos 

modelos utilizados na prática clínica, sendo o mais utilizado, inclusive nesse estudo, a 

Classificação proposta por Wagner (1981).  

 

2.5 Infecções Bacterianas no Pé Diabético  

 

A presença de úlceras infectadas nos pés é uma causa comum de morbidade em 

pacientes diabéticos, levando as complicações temidas como gangrena e amputações. A 
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ulceração é a principal consequência das infecções nos pés, que normalmente ocorre após 

um trauma em pacientes com neuropatia. A infecção pode ser causada por bactérias 

patogênicas provenientes do ambiente externo, bem como por bactérias que fazem parte da 

microbiota fisiológica da pele, por exemplo, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

aureus e Propionibacterium acnes (CARVALHO et al., 2004; HEFNI et. al., 2012).   

Infecções bacterianas em úlceras do pé diabético são de natureza 

monomicrobianas ou polimicrobianas, esta última ocorrendo em 60 a 80 % dos pacientes, 

sendo principalmente mistas aeróbico-anaeróbico. As espécies S. aureus, Streptococcus spp., 

Enterococcus spp., Escherichia coli, Proteus mirabilis, Enterobacter spp., Serratia spp., 

Morganella morganii, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas 

spp. são os isolados aeróbicos mais encontrados. Os cocos Gram positivos, S. aureus e S. 

epidermidis, são isolados em cerca de 60 % de todas as úlceras infectadas, encontrados mais 

comumente nas úlceras superficiais. Bacilos Gram negativos, como P. aeruginosa, Proteus 

spp., Neisseria gonorrheae e Escherichia coli são encontrados em infecções mais profundas. 

Clostridium perfringens, Prevotella oralis, Peptostreptococcus spp. e Bacterioides spp. são 

os isolados anaeróbios mais encontrados, principalmente em feridas necróticas. Infecções 

extremamente invasivas e de caráter mionecrótico estão associadas às bactérias anaeróbicas, 

como Clostridium perfrigens e Bacteroides fragilis, responsáveis por um quadro clínico de 

prognóstico grave, amplamente relacionado à amputação dos membros ou segmentos 

acometidos. Cerca de 15 % das úlceras infectadas tem a participação de bactérias anaeróbias 

estritas, encontradas mais comumente em úlceras profundas (CARVALHO et al., 2004; 

MLINARIC-MISSONI et al., 2005; DUARTE; GONÇALVES, 2011; HEFNI et. al., 2012; 

GEMECHU et al., 2013; VIDAL, 2013; HADADI et al., 2014).   

A presença de processo infeccioso na ferida retarda a cicatrização por ter o 

patógeno e as células competindo pelos nutrientes e oxigênio. Além disso, a infecção 

prolonga o estágio inflamatório da cicatrização na medida em que as células combatem uma 

grande quantidade de bactérias e inibe a capacidade dos fibroblastos de produzir colágeno 

(VIDAL, 2009). O mecanismo pelo qual as bactérias atrasam o processo de cicatrização das 

úlceras não é completamente compreendido. Isto é sugerido que o papel principal é 

desempenhado pelos fatores de virulência, tais como enzimas proteolíticas (por exemplo, 

adesinas e exoenzimas), além da circulação microvascular dos membros inferiores estarem 

prejudicada em pacientes diabéticos, limitando o acesso dos fagócitos e diminuindo a 

disponibilidade de oxigênio ao microambiente vascular, intensificando ainda mais o 
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processo de infecção (HEFNI et. al., 2012; SIMÕES et al., 2013; DHANASEKARAN et al., 

2014).  

Em todo mundo, a resistência bacteriana à antimicrobianos vem alcançando 

níveis muito altos e ameaçando uma evolução favorável na terapêutica anti-infecciosa, tanto 

de pacientes comunitários quanto nosocomiais. O tratamento empírico já não pode ser mais 

utilizado, e todo esforço para fornecer aos clínicos resultados de resistência bacteriana a 

antimicrobianos deve ser feito. O aparecimento e disseminação de microrganismos com 

multirresistência aos antimicrobianos estão ocorrendo tanto nos hospitais como na 

comunidade (CARVALHO et al., 2004). S. aureus resistentes à meticilina (MRSA) já são 

isoladas em feridas diabéticas. O aumento da associação de patógenos multirresistentes em 

úlceras do pé diabético aumenta o desafio enfrentado pelos médicos ou cirurgiões no 

tratamento de úlceras diabéticas, sem recorrer à amputação. Com o aumento das infecções, 

devido aos microrganismos multirresistentes, houve o aumento da duração da 

hospitalização, custos de gestão, morbidade e mortalidade dos pacientes diabéticos (HEFNI 

et. al., 2012; GEMECHU et al., 2013). A presença de infecções polimicrobianas, juntamente 

com o aumento da resistência à terapia com antimicrobianos, tem comprometido a terapia 

empírica nas infecções do pé diabético (HADADI et. al., 2014).   

 

2.6 Infecções Fúngicas no Pé Diabético 

 

As infecções bacterianas geralmente acometem pacientes diabéticos portares de 

úlceras nos pés e isto está bem descrito na literatura. As infecções fúngicas também 

contribuem para o aumento da gravidade do pé diabético. Pessoas com diabetes possuem um 

risco aumentado de infecções fúngicas, bem como serem mais propensas a enfrentar 

complicações nos pés, além das úlceras nos pés, paroníquias, celulites, osteomielite, 

gangrena e amputações em membros inferiores (PAPINI et al., 2013).   

O desenvolvimento de uma infecção fúngica pode contribuir para a patogênese 

da ulceração e celulite no pé diabético (CHADWICK, 2013). As infecções fúngicas em 

pacientes imunocomprometidos são uma das principais preocupações de saúde em todo o 

mundo, porém o espectro fúngico que infecta as feridas do pé diabético é pouco relatado e 

estudado na literatura, além disso, clínicos e cirurgiões apenas tratam feridas no pé diabético 

com agentes antibacterianos (CHELLAN et al., 2010).  
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Dados na literatura mostram que a frequência de isolados fúngicos em úlceras do 

pé diabético difere significantemente, sendo as espécies de Candida as mais comumente 

isoladas em úlceras do pé diabético (5 % - 21 %). Esses tipos de leveduras fazem parte da 

microbiota normal da pele ou podem colonizar, secundariamente, as úlceras do pé diabético, 

dificultando a avaliação do real papel dos fungos isolados nas úlceras (MLINARIC-

MISSONI et al., 2005).  

A frequência de infecções por espécies de Candida tem aumentado nas últimas 

décadas, tornando a candidemia uma infecção presente nos hospitais. Nos EUA, a taxa de 

fungemia entre 1980 e 1990 aumentou em torno de quatro vezes. Em 1990, cerca de 10 % de 

todas as infecções sanguíneas foram por Candida spp. Estas infecções representam o quarto 

lugar entre as adquiridas no ambiente hospitalar (ZARDO; MEZZARI, 2004). Alguns 

resultados na literatura relatam o aumento da incidência de infecções fúngicas 

(dermatofitoses e candidíase) nos espaços interdigitais, unhas e dedos de pacientes 

diabéticos, bem como a associação dessas infecções com o desenvolvimento de um processo 

inflamatório severo e profundo nos pés de pacientes diabéticos (MLINARIC-MISSONI et 

al., 2005). O espessamento das unhas como resultado da onicomicose pode causar um 

aumento da pressão subungueal e consequentemente ulceração (CHADWICK, 2013).  

Cerca de 85 % das amputações do membro inferior são precedidas por infecções 

polimicrobianas (CHELLAN et al., 2010). O sinergismo entre algumas espécies fúngicas, 

como espécies de Candida, com outros microrganismos, principalmente as espécies da 

família Enterobacteriaceae, aumentam o potencial patogênico das espécies fúngicas e, 

consequentemente, a habilidade de causar infecções em úlceras do pé (MLINARIC-

MISSONI et al., 2005).   

Fungos oportunistas podem contaminar feridas profundas no pé diabético e 

contribuir para retardar a cicatrização dessas feridas em pacientes diabéticos e 

imunocomprometidos (CHELLAN et al., 2010). A produção de fosfolipase é um fator de 

virulência importante no processo da infecção, onde esta enzima, localizada na superfície da 

levedura e na extremidade do tubo germinativo, atua na hidrólise de fosfolipídeos, dando 

origem a lisofosfolipídeos que causa dano à célula epitelial. Entre as espécies de Candida, 

apenas a C. albicans é capaz de produzir fosfolipase, demonstrando seu potencial 

patogênico. A espécie de C. albicans também possui adesinas, biomoléculas que promovem 

a aderência do fungo às células do hospedeiro. As outras espécies do gênero Candida 

também expressam fatores de virulência, embora menos estudados, possuindo enzimas 
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proteolíticas extracelulares capazes de degradar substratos, como a queratina, colágeno, 

albumina, fibronectina, hemoglobina, cadeia pesada de imunoglobulinas e proteínas da 

matriz extracelular (ZARDO; MEZZARI, 2004; DHANASEKARAN et al., 2014). 

A prevenção, identificação e monitoramento das infecções fúngicas nos pés de 

pessoas com diabetes são importantes. Para evitar o desenvolvimento de infecções fúngicas 

ou outro tipo de infecção e suas complicações, é aconselhado manter uma boa higiene dos 

pés e tratamento com agentes antifúngicos e antibacterianos, em associação, além do uso 

regular do sapato adequado, manter os pés secos e evitar o contato direto com o chão 

(VIDAL, 2009; CHADWICK, 2013).  

 

2.7 Diagnóstico das Infecções Fúngicas 

 

O diagnóstico de infecção nas úlceras dos pés de paciente diabéticos baseia-se 

tanto no exame clínico quanto no laboratorial.  

No exame clínico, o clínico deverá buscar sinais de reação inflamatória local 

(calor, rubor, edema), pesquisa de dor e na ferida observar mudança da cor e quantidade do 

exsudato, exacerbação do odor, aumento do tecido necrótico e a friabilidade do tecido de 

granulação. Quanto aos aspectos das unhas, observar possível presença de onicomicose ou 

paroníquias, e quanto ao aspecto da pele, observar se está seca e com ausência de pelos. Em 

úlceras neuropáticas há aumento de áreas de hiperqueratoses (VIDAL, 2009; SIMÕES et al., 

2013).   

O exame laboratorial de ampla utilização é a cultura de exsudato do leito da 

ferida, em que a coleta do material é realizada com um swab de alginato de cálcio, estéril, no 

leito da lesão que apresenta tecido de granulação ou com bisturi para coleta de tecidos mais 

profundos e remoção de tecidos já desvitalizados. Em feridas profundas, afastam-se as 

bordas para permitir acesso à cavidade central. Estudos laboratoriais pelo hemograma, a 

leucocitose pode assinalar um abscesso plantar ou outras infecções e a cicatrização é 

dificultada pela isquemia (DUARTE; GONÇALVES, 2011; SIMÕES et al., 2013).  

A osteomielite é uma infecção do osso, comumente presente em processos 

infecciosos em pacientes diabéticos, que pode ser aguda ou crônica, onde poder ser 

diagnosticada pela radiografia. Neste exame, um foco de infecção óssea revela-se por 

destruição e reformação ósseas, havendo zonas líticas centrais e reação periosteal produtiva. 

A presença de margens ósseas mal definidas, em oposição a margens mais escleróticas na 
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osteopatia e na artropatia é o único sinal útil de apoio ao diagnóstico radiológico de 

infecção. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética nuclear (RMN), também 

são utilizadas para o diagnóstico de osteomielite, são indicadas se o abcesso plantar é 

suspeito. Na osteomielite, a tomografia computadorizada tem uma sensibilidade muito 

maior, mas a RMN é mais específica, dando um sinal de medula óssea normal na ausência 

de infecção e um sinal de alta intensidade se há osteíte (DUARTE; GONÇALVES, 2011; 

SIMÕES et al., 2013).  

Para auxiliar o diagnóstico laboratorial das infecções fúngicas, é recomendado o 

exame micológico convencional. Devido sua típica forma e tamanho, os elementos fúngicos 

podem ser visualizados por meio de preparações histopatológicas de biópsias da úlcera 

usando diversos procedimentos laboratoriais. A demonstração microscópica da invasão 

tecidual e a reação do hospedeiro confirmam a existência da infecção fúngica (MLINARIC-

MISSONI et al., 2005; SIMÕES et al., 2013).  

Na metodologia micológica convencional, o material deve ser processado em 

duas etapas. A primeira etapa consiste na confecção de lâmina para observação micológica 

(lâmina-lamínula com KOH 10 - 40 %, técnica de coloração de Gram e coloração com 

lactofenol azul de algodão, variando a técnica conforme a suspeita da espécie fúngica), ou 

ainda, imprints e cortes histológicos corados para observação das estruturas fúngicas. À 

microscopia, devem ser observadas estruturas blasconidiadas, associadas ou não a 

pseudohifas e pseudomicélios, entretanto, se o agente etiológico for C. albicans ou C. 

tropicalis, podem-se observar também hifas verdadeiras, devido aos seus dimorfismos 

(MLINARIC-MISSONI et al., 2005; SIMÕES et al., 2013; DHANASEKARAN et al., 

2014; ELFEKY et al., 2016).   

A segunda etapa do processamento da amostra clínica utiliza-se os meios 

convencionais ou primários para fungos, tais como ágar Sabouraud dextrose, meio 

recomendado para o crescimento e cultivo de fungos (leveduras e bolores), particularmente 

fungos associados a infecções na pele, e a alta concentração de dextrose é utilizada como 

fonte de energia (HIMEDIA LABORATÓRIOS, 2016); ágar batata dextrose, meio 

recomendado para isolamento e enumeração de fungos leveduriformes e filamentosos, bem 

como utilizado para promover a esporulação e para manutenção de culturas estoque. A 

infusão de batata e dextrose promove um abundante crescimento fúngico (HIMEDIA 

LABORATÓRIOS, 2016).  
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Uso de meios seletivos, como o ágar Sabouraud dextrose + cloranfenicol, meio 

recomendado para o cultivo de fungos leveduriformes e filamentosos, especialmente 

envolvidos em infecções cutâneas, que, associado ao cloranfenicol, inibe uma grande 

variedade de bactérias Gram positivas e Gram negativas, tornando o meio seletivo para 

fungos (BIOSYSTEMS, 2016); ágar Sabouraud + cloranfenicol e cicloeximida, meio 

altamente seletivo usado no isolamento de fungos patogênicos, provenientes de materiais de 

microbiota abundante, não sendo um meio de utilização geral para o isolamento de todas as 

espécies fúngicas (BIOSYSTEMS, 2016); e RPMI 1640 (com glutamina, sem bicarbonato 

de sódio e com o indicador vermelho de fenol), meio quimicamente definido, livre de 

macromoléculas, que suporta crescimento adequado de diversas espécies de leveduras, 

indicado para a realização dos testes de sensibilidade (CLSI-M27A2, 2002).  

Além dos meios convencionais, existem os meios diferenciais, como o meio 

cromogênico ágar HiCrome Candida diferencial, meio recomendado para o rápido 

isolamento e identificação de espécies de Candida em culturas mistas, no período de 48 

horas de crescimento. O ágar HiCrome Candida diferencial® é um meio diferencial que 

promove o rápido isolamento de fungos em amostras mistas e permite a diferenciação de 

espécies de Candida (C. albicans, C. krusei, C. tropicalis, C. parapsilosis e C. glabrata), 

com base na morfologia e coloração das colônias. Este meio cromogênico contém 

cloranfenicol, que inibe o crescimento bacteriano associado, no qual podem ser detectadas 

mais facilmente infecções mistas por leveduras, onde as colônias de leveduras tomarão 

colorações características (DHANASEKARAN et al., 2014; HIMEDIA LABORATÓRIOS, 

2016); e o meio ágar fubá adicionado de tween 80 ou ágar arroz adicionado tween 80, meio 

recomendado para a produção de clamidósporos por Candida albicans, e para manutenção 

de cultura estoque de fungos. A produção de clamidósporos é o critério de aceitação para 

identificação de espécies de C. albicans. A adição de 1 % de tween 80 ao meio estimula a 

rápida e abundante produção de clamidósporos por C. albicans (HIMEDIA 

LABORATÓRIOS, 2016).  

A identificação laboratorial final é feita com testes de assimilação e fermentação 

de carboidratos e nitrogênio, para identificação de leveduras, formação do tubo germinativo, 

que distingue espécie que formam tubo germinativo (tubo germinativo positivo) de espécies 

que não formam tubo germinativo (tubo germinativo negativo) e teste da urease, em que a 

levedura apresenta a capacidade de hidrolisar ou não a uréia no meio ágar uréia Christensen, 

onde leveduras das espécies de Candida apresentam teste da urease negativo e outras 



31 

 

espécies de leveduras, tais como Cryptococcus spp., Rhodotorula spp. e Trichosporon spp. 

apresentam teste da urease positivo. Por fim, podem ser utilizados ainda sistemas 

automatizados e semiautomatizados, tais como Microscan Rapid Yeast Ident (Baxter) e o 

Auto Microbic (Bio-Mérieux-Vitek) (SIDRIM; ROCHA, 2012).  

É de grande importância solicitar ambos diagnósticos, clínico e laboratorial, para 

identificar a espécie fúngica infectante, bem como saber se essa espécie é verdadeiramente 

patogênica ou faz parte da colonização superficial da pele. Entretanto, devido à baixa 

notificação da incidência de infecções fúngicas no pé diabético, tais exames diagnósticos 

não são solicitados para a rotina micológica laboratorial das infecções nas úlceras do pé de 

pacientes diabéticos (MLINARIC-MISSONI et al., 2005). Entretanto, uma vez que as 

espécies de Candida são responsáveis pela maioria dos casos de infecções fúngicas graves, 

os laboratórios de microbiologia dos hospitais, especialmente os terciários, devem estar 

preparados para a identificação das diferentes espécies, devido à importância epidemiológica 

e necessidade da definição terapêutica (SIDRIM; ROCHA, 2012).  

 

2.8 Tratamento das Infecções Fúngicas 

 

A anfotericina B, um antifúngico poliênico, tem sido considerada o padrão 

"ouro" para o tratamento de infecções fúngicas, mas sua toxicidade limita seu uso. Este 

antifúngico liga-se aos esteróis, em particular ao ergosterol, causando a formação de poros 

na membrana celular que leva à lise e, consequente, morte da célula fúngica (MORACE et 

al., 2014; IBRAHIM et al., 2014; BASSETTI et al., 2016; LI et al., 2016, no prelo).  

A anfotericina B, na forma desoxicolato, é um fármaco que se liga ao ergosterol 

na membrana fúngica, porém devido à sua toxicidade, a anfotericina B desoxicolato foi 

sendo substituído por outros tipos de fornulações. Três apresentações lipídicas de 

anfotericina B estão atualmente aprovadas para uso clínico: forma lipossomal, complexo 

lipídico e dispersão coloidal de anfotericina B, sendo utilizadas para reduzir o grau de 

toxicidade apresentada pela anfotericina B desoxicolato (MORACE et al., 2014; IBRAHIM 

et al., 2014; BASSETTI et al., 2016; LI et al., 2016, no prelo).  

A anfotericina B possui atividade in vitro consistente contra biofilmes de C. 

albicans. Em formulações lipossômicas, a antotericina B é ainda a droga antifúngica 

amplamente utilizada para o tratamento de infecções micóticas sistêmicas no hospedeiro 

imunocomprometido ou em pacientes gravemente doentes. Do ponto de vista 
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microbiológico, a resistência aos poliênicos é difícil de detectar in vitro, pois é influenciado 

pelo método de ensaio, tipo de meio e pelas espécies fúngicas. A principal hipótese para a 

possível causa de resistência aos poliênicos é devido a uma menor afinidade deste 

antifúngico ao ergosterol, devido às mutações na rota de biossíntese desse componente na 

célula fúngica (ALVES et al., 2010; DUARTE; GONÇALVES, 2011; MORACE et al., 

2014; CAMPOY; ADRIO, 2016, no prelo; BUSCA et al., 2015).  

As equinocandinas agem na parede celular fúngica inibindo o 1,3-β-D-glucano, 

tendo, portanto, atividade fungicida contra as espécies de Candida. Como o 1,3-β-D-glucano 

não faz parte de células humanas, as equinocandinas exibem forte tolerabilidade e perfis de 

segurança para os pacientes. Atualmente, três equinocandinas, anidulafungina, caspofungina 

e micafungina, são utilizadas para tratamento e prevenção de candidíase invasiva 

(MORACE et al., 2014; BASSETTI et al., 2016; PRIGENT et al., 2016, no prelo). 

A flucitosina (5-fluorocitosina) é um agente antifúngico que interfere com a 

estrutura do DNA e síntese protéica. Devido à alta incidência de resistência primária e/ou 

adquirida, o uso de flucitosina como monoterapia é restrito. No entanto, a flucitosina tem 

uma boa distribuição nos tecidos, devendo ser utilizado em combinação com outros 

antifúngicos (MORACE et al., 2014; BASSETTI et al., 2016). 

Dentre os azólicos, os triazólicos, como o fluconazol e itraconazol, tanto para 

administração oral como intravenosa, são menos tóxicos e mais específicos que os 

imidazólicos, como o cetoconazol, e podem ser utilizados para o tratamento de micoses 

cutâneas e invasivas. Os imidazólicos, com exceção do cetoconazol, são limitados às 

aplicações tópicas. Tanto os triazólicos como os imidazólicos são utilizados na profilaxia de 

pacientes com risco de desenvolverem infecções fúngicas, pois são menos tóxicos do que os 

poliênicos (anfotericina B e nistatina) (IBRAHIM et al., 2014; BASSETTI et al., 2016; LI et 

al., 2016, no prelo).   

Os agentes triazólicos interferem na biossíntese do ergosterol, esterol presente 

em maior quantidade na membrana plasmática dos fungos. A ação desses antifúngicos 

ocorre através da inibição da enzima 14-α-desmetilase (14-DM), uma enzima do citocromo 

P-450 importante na rota de biossíntese do ergosterol, constituinte da membrana 

citoplasmática fúngica, que atua removendo o grupamento 14-α-metil do lanosterol, um dos 

últimos passos da via de biossíntese do ergosterol. Os triazólicos ligam-se ao sítio ativo da 

14-DM e competem com o substrato pela ligação (DUARTE; GONÇALVES, 2011; 
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MORACE et al., 2014; IBRAHIM et al., 2014; BUSCA et al., 2015; CAMPOY; ADRIO, 

2016, no prelo).  

O itraconazol, que possui um espectro antifúngico mais amplo contra leveduras, 

dentre ao triazólicos de primeira geração, pode ser utilizado também no tratamento das 

dermatofitoses e aspergilose, já o fluconazol, triazólico que possui maior penetração no 

Sistema Nervoso Central, tem se mostrado efetivo em outras situações clínicas, como na 

candidíase oral e esofagiana de pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(SIDA), em infecções na medula óssea e em pacientes transplantados renais. Nos pacientes 

com SIDA, apesar do sucesso na terapêutica ser alta, pode ocorrer falha na terapêutica 

quando o uso do fluconazol for por longos períodos (MORACE et al., 2014; BASSETTI et 

al., 2016). Os triazólicos representam a terapia de primeira linha para tratamento de 

pacientes imunocomprometidos com infecções fúngicas invasivas (BUSCA et al., 2015).  

A falha do tratamento antifúngico pode estar relacionada tanto ao hospedeiro 

(estado imunológico, local da infecção, gravidade da infecção, formação de abscessos e 

adesão à tratamento), ao fármaco (atividade fungistática ou fungicida, dosagem, 

farmacocinética e interações medicamentosas) e, naturalmente, a espécie fúngica 

responsável (organização celular em hifas, pseudohifas ou micélios e pseudomicélios, 

morfologia, carga fúngica e produção de biofilme) (ALVES et al., 2010; MORACE et al., 

2014; BUSCA et al., 2015; TAPIA et al., 2016; BASSETTI et al., 2016).   

Pessoas com diabetes mellitus, no entanto, tendem a ser mais resistentes ao 

tratamento com antifúngicos tradicionais devido à hiperglicemia e a dificuldade em manter 

uma boa higiene dos pés. A segunda questão importante é o papel da polifarmácia, pois 

aumenta o risco de interações medicamentosas. O tratamento deve ser iniciado o mais 

precoce possível, e medidas preventivas devem ser utilizadas para evitar a infecção e 

recidivas. O tratamento deve envolver cuidados sanitários, levando em consideração as 

comorbidades do paciente, uso de outros medicamentos e conhecimento sobre a resistência 

aos antifúngicos (CHADWICK, 2013). Entretanto, devido à baixa prevalência das infecções 

fúngicas descritas na literatura, não é habitual que clínicos e cirurgiões prescrevam 

antifúngicos associados aos antibacterianos para tratamento do pé diabético.    
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2.9 Resistência aos Antifúngicos  

 

A resistência aos antifúngicos tem representado um grande desafio para os 

clínicos, frente às dificuldades observadas no tratamento da candidíase. Este aumento pode 

ser decorrente do uso de terapias seletivas com doses inadequadas ou devido ao uso 

crescente desses fármacos na profilaxia de infecções fúngicas, o que pode condicionar a 

seleção da resistência fúngica. O uso irracional de antifúngicos continuamente, tanto para 

fins terapêuticos como profiláticos, dá origem ao aumento emergente de cepas resistentes. 

(GALLE et al., 2004; ALVES et al., 2010).   

Do ponto de vista micológico, a resistência aos antifúngicos ocorre quando a 

concentração inibitória mínima (CIM) aumenta frente aos isolados fúngicos, que, associado 

a isso, tem-se à falha terapêutica na prática clínica (MORACE et al., 2014; IBRAHIM et al., 

2014; BASSETTI et al., 2016).   

Nos últimos anos, em todo o mundo, tem-se observado um crescente aumento de 

infecções por Candida spp. resistentes a antifúngicos comumente usados na prática clínica, 

principalmente no ambiente hospitalar. A resistência destas tem ocorrido principalmente aos 

triazólicos, comumente fluconazol e itraconazol, devido a estes serem mais prescritos 

(NUNES et al., 2011; TAPIA et al., 2016; KAUR et al., 2016).  

Os primeiros dados da resistência aos antifúngicos ocorreram em pacientes com 

candidíase muco-cutânea tratados com fluconazol, através de mecanismos celulares de 

extrusão aos antifúngicos. Desde o início da epidemia da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida, esse problema se tornou agravante. O desenvolvimento da resistência aos 

triazólicos ocorreu, neste caso, devido ao uso prolongado e repetido desses fármacos na 

terapêutica de pacientes imunossuprimidos, apresentando baixas contagens de células CD4
+
, 

com candidíase oral e esofágica. Os isolados resistentes ao fluconazol, por exemplo, têm se 

tornado mais frequente em virtude do aumento do uso dos triazólicos na terapêutica 

antifúngica (ZARDO; MEZZARI, 2004; MORACE et al., 2014; IBRAHIM et al., 2014).   

A resistência antifúngica pode ser clínica ou in vitro. A primeira pode ser 

consequência do baixo nível do fármaco no tecido e no sangue, devido à interação entre os 

fármacos ou à imunossupressão do paciente ou devido ao uso prolongado das drogas 

antifúngicas. Já a resistência in vitro, as cepas sensíveis se transformam em resistentes 

devido ao prévio contato com o antifúngico, ou inerente ao próprio microrganismo, como no 

caso de Candida krusei, intrinsecamente resistente ao fluconazol. É consenso que a 
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resistência ao fármaco depende da interação entre o hospedeiro, o fármaco e a espécie 

fúngica, porém os fatores predisponentes do paciente, como a imunossupressão, são os mais 

importantes para o surgimento da resistência (ZARDO; MEZZARI, 2004). 

Existem dois principais mecanismos moleculares de resistência aos triazólicos, 

identificados em C. albicans. O primeiro, e mais comum, surge na superexpressão do gene 

ERG 11 ou suas mutações, presente em espécies de Candida, envolvido na síntese da 

enzima 14-DM. As mutações no gene ERG 11 em espécies de Candida diminuem a 

afinidade para os triazólicos, reduzindo o acúmulo intracelular ou inativação destes 

fármacos, que conduzem à resistência fúngica. O segundo mecanismo descrito seria por 

efluxo das drogas, através de bombas de efluxo (ZARDO; MEZZARI, 2004; MORACE et 

al., 2014; CAMPOY; ADRIO, 2016, no prelo; BUSCA et al., 2015; OZER et al., 2016; 

CHAKRABARTI et al., 2009; PRIGENT et al., 2016, no prelo). Portanto, é necessário 

conhecer o mecanismo de resistência das espécies de Candida para auxiliar no 

desenvolvimento de estratégias em novas ações terapêuticas (ZARDO; MEZZARI, 2004; 

CAMPOY; ADRIO, 2016, no prelo, TAPIA et al., 2016).    

A resistência aos antifúngicos, entre as espécies de Candida, tem sido um 

desafio crescente, tornando-se necessário o uso de testes de sensibilidade nos isolados 

clínicos. A identificação prévia das espécies de Candida e a determinação da sensibilidade 

in vitro têm sido recomendadas em alguns casos, como na candidíase de orofaringe de 

pacientes infectados com HIV, micoses sistêmicas, vaginites recorrentes e pé diabético 

(ZARDO; MEZZARI, 2004).  

Os testes de sensibilidade em isolados fúngicos têm-se mostrado de grande 

importância clínica na escolha da terapêutica antifúngica adequada, sendo importante 

considerar o patógeno e as características intrínsecas do paciente. As infecções por Candida 

tropicalis e Candida parapsilosis têm aumentado e por C. albicans têm diminuído 

proporcionalmente, devendo levar em consideração este dado epidemiológico. Tem sido 

observado, com maior frequência, o isolamento de cepas de Candida com sensibilidade 

diminuída ou resistente aos antifúngicos mais prescritos na prática clínica, como o 

fluconazol (ZARDO; MEZZARI, 2004). Indubitavelmente, só o conhecimento do perfil de 

sensibilidade permite uma conduta segura frente a uma infecção causada por Candida spp. 

(NUNES et al., 2011).  

O Comitê Nacional de Padronização dos Laboratórios Clínicos, o National 

Comitee for clinical Laboratory Standards (NCCLS), atualmente denominado Clinical 
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Laboratory Standards Institute (CLSI), estabeleceu um subcomitê para padronizar uma 

metodologia capaz de avaliar a sensibilidade in vitro das espécies de Candida, que foi a 

microdiluição em caldo, aprovando o documento CLSI-M27A2 (ZARDO; MEZZARI, 

2004; MORACE et al., 2014; IBRAHIM et al., 2014; CAMPOY; ADRIO, 2016, no prelo).  

O teste de sensibilidade é considerado método padrão do CLSI, que apesar da 

boa reprodutibilidade, entretanto, é um método extremamente trabalhoso e demorado, de 

difícil aplicabilidade na rotina laboratorial, necessitando de melhorias futuras. Outra 

limitação do uso dos testes de sensibilidade na prática clínica são os dados limitados de 

correlação da CIM com casos de candidíase invasiva, especialmente em pacientes 

imunossuprimidos (ZARDO; MEZZARI, 2004; MORACE et al., 2014). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Descrever, através de um estudo prospectivo, a cultura, isolamento, identificação e 

sensibilidade de Candida spp. presentes em úlceras nos pés de pacientes diabéticos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar um questionário estruturado contendo informações epidemiológicas para ser 

aplicado aos pacientes diabéticos portadores de úlceras nos pés; 

 Realizar a cultura fúngica de amostras biológicas de pacientes portadores de pé 

diabético no meio seletivo ágar Sabouraud com cloranfenicol; 

 Isolar e identificar as espécies de Candida presentes em úlceras do pé diabético por 

microcultivo em ágar fubá adicionado de tween 80 1 % e no meio cromogênico ágar 

HiCrome Candida diferencial®; 

 Identificar as bactérias presentes em úlceras do pé diabético; 

 Descrever o padrão de sensibilidade de Candida albicans aos antifúngicos 

anfotericina B, cetoconazol, fluconazol e itraconazol; 

 Descrever o desfecho clínico dos pacientes diabéticos portadores de úlceras nos pés. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local do Estudo 

 

A coleta das amostras foi realizada no Centro Cirúrgico do Hospital Regional 

Norte (HRN), um hospital de abrangência macrorregional, com nível de atenção terciária, de 

ensino e pesquisa em saúde, de grande porte, com atendimento de urgência e emergência 

clínica, cirúrgica, pediátrica e obstétrica, situado no município de Sobral, Ceará. O HRN 

conta com 382 leitos hospitalares, dos quais 312 são leitos de internação e 70 são de terapia 

intensiva, adulta, pediátrica e neonatal, sendo referência em cirurgias vasculares no interior 

do estado do Ceará (CEARÁ, 2016).   

A parte experimental da pesquisa, após a coleta das amostras, foi desenvolvida 

no Laboratório de Microbiologia e Parasitologia (LAMP) da Faculdade de Medicina 

(FAMED) da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 

4.2 Tipo do Estudo  

 

Um estudo primário foi realizado, por se tratar de uma investigação original; 

ensaio clínico, por ter envolvido pacientes elegíveis para pesquisa; prospectivo, por tratar-se 

de um estudo atual, seguindo para o futuro; observacional, pois o pesquisador se limitou a 

simples observação da condição clínica do paciente, não interferindo na inclusão, exclusão e 

modificação de dados; transversal, pois a exposição aos agravantes dos pacientes diabéticos 

é relativamente constante e as consequências são crônicas; e aberto, pois não ocorreu 

mascaramento da pesquisa, tanto por parte do pesquisador, bem como dos pacientes 

diabéticos com úlceras nos pés, atendidos no HRN.  

 

4.3 Período de realização do Estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido no período de setembro de 2015 a setembro 

de 2016, com inicio da coleta das amostras, parte experimental e análise dos dados após a 

submissão do Comitê de Ética em Pesquisa através da Plataforma Brasil (via online) e então 

se aguardou o parecer favorável para iniciar a aplicação dos instrumentos da pesquisa. 
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4.4 População Estudada 

 

Os pacientes atendidos no referido hospital para manejo cirúrgico de úlceras 

relacionadas ao diabetes (tipo 1 e tipo 2), em um ou ambos os pés, foram incluídos nesse 

estudo. Foram excluídos pacientes em uso de antifúngicos pelo menos nas últimas 4 (quatro) 

semanas, ou que não deram seu consentimento ou do responsável legal.  

No ato da coleta, foi aplicado ao paciente diabético ou seu responsável, um 

questionário estruturado contendo informações clínicas relacionadas às úlceras do pé 

diabético (APÊNDICE A).  

As amostras coletadas dos pacientes elegíveis para a pesquisa foram nomeadas 

da seguinte forma: iniciais do nome do paciente seguido por uma numeração arábica 

sequencial. 

 

4.5 Classificação das úlceras do pé diabético 

 

A classificação adotada neste estudo foi a de Wagner, mais amplamente utilizada 

por sua aplicabilidade em qualquer tipo de lesão.  

Pacientes sem lesão foram classificados como grau 0; pacientes com úlceras 

superficiais foram classificados em grau 1; pacientes com úlceras profundas, sem 

diagnóstico de osteomielite, foram classificados em grau 2; pacientes com úlceras 

profundas, com diagnóstico de osteomielite, foram classificados em grau 3; pacientes que 

tiveram um ou mais dedos amputados, sem envolvimento de todo o pé, foram classificados 

em grau 4; e pacientes que tiveram amputação do pé ou ao nível da coxa foram classificados 

em grau 5. Caso a amputação tenha sido de caráter progressivo e sucessivas vezes, foi 

classificada como a de maior grau, dependendo da região acometida.  

 

4.6 Coleta e Transporte das Amostras 

 

O procedimento realizado para a coleta da amostra foi através, primeiramente, 

da anestesia raquidiana (com bupivacaína 5 mg/mL + glicose 80 mg/mL, geralmente), 

seguido por lavagem com solução salina estéril 0,9 %, logo após isso, rigorosa assepsia com 

solução degermante de clorexidina 2 % (geralmente) e, por fim, desbridamento do tecido 
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necrosado superficial, para que, posteriormente, possam ser coletados os fragmentos de 

tecidos do pé diabético do paciente. 

Os fragmentos coletados dos pacientes diabéticos com úlceras nos pés foram de 

diferentes tipos de tecidos tais como, tecido muscular, fragmento ósseo, medula óssea e 

tendão (0,5 x 0,5 cm de tamanho, aproximadamente), com instrumental cirúrgico estéril 

(lâmina de bisturi) e colocados em frascos plásticos estéreis com solução salina 0,9 %, em 

seguida, encaminhados, no prazo máximo de 24 horas, sob acondicionamento a frio, ao 

LAMP para processamento experimental.  

 

4.7 Cultura Fúngica 

 

Os espécimes coletados foram processados em cabine de fluxo laminar vertical. 

Os fragmentos contidos em solução salina foram submetidos ao aparelho agitador tipo 

vortex para gerar uma suspensão da amostra biológica e, posteriormente, a amostra em 

suspensão, foi semeada diretamente com a alça microbiológica numa placa de Petri estéril, 

contendo o meio ágar Sabouraud com cloranfenicol, seletivo para crescimento fúngico. 

Estas foram incubadas à temperatura ambiente por até 02 (dois) dias. As culturas foram 

observadas diariamente para verificação do crescimento fúngico. Caso não houvesse 

crescimento fúngico em dois dias, a amostra seria descartada.  

 

4.8 Isolamento e Identificação das Culturas 

 

As espécies fúngicas que cresceram em cultivo seletivo foram identificadas 

através da metodologia micológica convencional. No momento da observação do 

crescimento fúngico nas placas de Petri, no meio Sabouraud com cloranfenicol, a colônia 

que cresceu foi transferida, com auxílio do garfo microbiológico, para tubos de ensaios 

contendo o meio inclinado de ágar batata dextrose, através de três cortes profundos e em 

paralelo no meio de cultura. Esperou-se o crescimento da (s) espécime (s) fúngica (s) por 02 

(dois) dias no meio citado anteriormente. Caso a placa apresentasse mais de uma colônia 

leveduriforme diferente, cada colônia era transferida para um tubo separadamente. A 

detecção de fungos leveduriformes foi realizada com base na observação macroscópica de 

colônias brancas a levemente amareladas, lisas, glabrosas e mucóides.   
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Como o meio ágar batata dextrose não se configura como um meio seletivo, 

todas as amostras foram repicadas em tubos de ensaio contendo o meio inclinado de ágar 

Sabouraud com cloranfenicol, com auxílio do garfo microbiológico, através de três cortes 

profundos e em paralelo no meio de cultura, para a obtenção de amostras mais purificadas e 

isentas de contaminantes fúngicos filamentosos e bacterianos. Esperou-se o crescimento por 

até 02 dias.  

Nas amostras que cresceram novamente no meio seletivo para fungos, com 

coloração branca a levemente amarelada e aspecto glabroso, liso e mucóide, foram 

realizadas a técnica de coloração do Gram para observação das características morfo-

tintoriais. As leveduras são coradas, pela técnica de coloração pelo Gram, tendo o aspecto de 

Gram positivas (coloração azul a roxo intenso), devido à coloração das estruturas 

micromorfológicas tais como blastoconídios, hifas e pseudohifas. Entretanto, se o agente 

etiológico for C. albicans ou C.tropicalis, podem-se observar também hifas verdadeiras, por 

se tratarem de fungos pleomórficos.  

Caso estas características morfo-tintoriais sejam observadas, foi realizado 

microcultivo da levedura em ágar fubá acrescido de polissorbato 80 (tween
®
 80) a 1 % em 

placas de Petri estéreis. Foram feitos três cortes, centrais e em paralelos nas placas, com 

auxílio do garfo microbiológico, e colocada uma lamínula sobre estes, e posteriormente as 

amostras foram incubadas à 25 - 30 ºC durante 48 horas para a observação da 

micromorfologia dos isolados, observados à microscopia óptica, como clamidósporos, 

pseudohifas, blastoconídios e hifas verdadeiras.  

As leveduras isoladas e purificadas foram ainda semeadas em meio cromogênico 

ágar HiCrome Candida diferencial® e incubadas à 25 - 30 ºC durante 48 horas. Cada placa 

de Petri, contendo o meio cromogênico, foi dividida em oito quadrantes e as amostras foram 

inoculadas superficialmente, com auxílio da alça microbiológica, sendo cada amostra em um 

quadrante. Posteriormente, as amostras inoculadas foram protegidas da luz, usando o papel 

alumínio, devido os componentes da mistura cromogênica serem fotossensíveis, para 

posterior visualização macroscópica da coloração dos isolados de Candida spp. 
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4.9 Identificação das bactérias presentes em úlceras do pé diabético 

 

Foram coletados os resultados das culturas, realizadas pelo laboratório 

terceirizado que presta serviços ao HRN, sobre a identificação das bactérias em pacientes 

portadores de úlceras nos pés.  

 

4.10 Teste de sensibilidade de Candida albicans aos antifúngicos 

 

O teste de sensibilidade à antifúngicos foi realizado para as espécies de Candida 

albicans isoladas e identificadas neste estudo. As concentrações inibitórias mínimas (CIM) 

para C. albicans foram determinadas pelo método da microdiluição em caldo em placas 

estéreis de 96 poços, no formato em “U”, descrito pelo CLSI-M27A2 (2002). Os critérios de 

sensibilidade e resistência foram estabelecidos de acordo com o CLSI-M27A2 (2002) 

(QUADRO 03).  

 

QUADRO 03 - Diretrizes de interpretação dos testes de sensibilidade in vitro das espécies de Candida. 

 

 SENSÍVEL (µg/mL) 
SENSIBILIDADE DOSE- 

DEPENDENTE (µg/mL) 

RESISTENTE 

(µg/mL) 

ANFOTERICINA B ≤ 1 - > 1 

CETOCONAZOL ≥ 0,03 e ≤ 16 - > 16 

FLUCONAZOL ≤ 8 ≥ 16 e ≤ 32 ≥ 64 

ITRACONAZOL ≤ 0,125 ≥ 0,25 e ≤ 0,5 ≥ 1 

   Fonte: CLSI-M27A2 (2002). 

 

Para o preparo das soluções-padrão de anfotericina B, cetoconazol e itraconazol 

foram realizados a diluição do pó (Sigma-Aldrich®) em DMSO (dimetilsulfóxido); e para o 

fluconazol o preparo da amostra foi diluído em água estéril destilada. A concentração inicial 

(C1) da solução-padrão de anfotericina B foi 25.000 µg/mL; a concentração inicial (C1) da 

solução-padrão de cetoconazol foi 20.000 µg/mL; a concentração inicial (C1) da solução-

padrão de fluconazol foi 15.000 µg/mL; e a concentração inicial (C1) da solução-padrão de 

itraconazol foi 10.000 µg/mL, todas de acordo com o CLSI-M27A2.  

Para o preparo da solução-auxiliar, a partir da solução-padrão, utilizou-se a 

equação química da diluição (C1.V1 = C2.V2). Como diluente, foi utilizado o 

dimetilsulfóxido (DMSO) para as drogas anfotericina B, cetoconazol e itraconazol, e água 
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destilada estéril como diluente para o fluconazol. A concentração final (C2) das soluções-

auxiliares foi definida para 64 µg/mL, preparadas de acordo como descrito no CLSI-

M27A2. A anfotericina B, cetoconazol e itraconazol foram diluídos, como descritos por este 

documento, e ressuspendidos em RPMI 1640, com L-glutamina, sem bicarbonato de sódio 

(Na2HCO3), tamponado para pH 7,0 ± 0,1, em temperatura a 25 ºC, com MOPS 0,165 mol/L 

(ácido 3-[N-morfolino]-propanossulfônico) (Sigma-Aldrich®), e testados em uma 

concentração variando de 0,01 - 16 µg/mL. O fluconazol, também ressuspendido em RPMI 

1640, foi testado em concentração variando de 0,06 - 64 µg/mL. Foram incluídos para cada 

isolado, poços de controle de crescimento e de esterilidade. 

Para o preparo do inóculo foi realizado o repique, durante 48 horas, em 

temperatura ambiente, em meio inclinado de ágar Sabouraud com cloranfenicol, para 

assegurar sua pureza e viabilidade das culturas fúngicas. Logo após, foi retirado um inoculo, 

com garfo microbiológico, dos tubos de ensaios, e realizado uma suspensão em salina estéril 

a 0,85 %, preparado por turbidimetria, com volume ajustado para 5 mL, para que os 

blastoconídios ficassem em suspensão, obtendo uma suspensão-padrão da levedura de escala 

0,5 de McFarland (10
5
 UFC/mL), contendo, aproximadamente, 1 x 10

5
 a 5 x 10

5
 células por 

mililitros. A suspensão de trabalho foi diluída a 1:100, seguida por uma diluição a 1:20 da 

suspensão-padrão, com meio RPMI 1640, a fim de se obter uma concentração do inoculo de 

aproximadamente 2,5 x 10
2
 a 5 x 10

3
 UFC/mL, de acordo com o CLSI-M27A2.  

Um poço da placa foi utilizado como controle negativo do crescimento, 

contendo 50 µL do meio sintético RPMI 1640, sem agente antifúngico, com 50 µL do 

inoculo preparado, para cada microrganismo testado, colocado no poço 12. A cepa padrão de 

C. parapsilosis ATCC 22019 (Sigma-Aldrich®) foi incluído como controle positivo para o 

método padronizado, numa placa separada.  

Inicialmente, adicionaram-se 50 μL do meio RPMI a todos os 96 poços das 

placas de microdiluição. Dilui-se 50 µL da solução-auxiliar dos antifúngicos (de 

concentração final 64 µg/mL) com 50 µL do meio RPMI, ambos colocados no poço 01. Em 

seguida, retirou-se 50 µL da diluição anterior e misturou com 50 µL da suspensão-padrão do 

inóculo, no poço 01. A concentração inicial das drogas testadas foi de 16 µg/mL no poço 01. 

Posteriormente foram feitas diluições seriadas até o 11º poço (50 µL do poço anterior + 50 

µL de RPMI de cada poço). Os testes foram realizados em duplicata, a fim de garantir maior 

confiabilidade dos resultados. 
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Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

As microplacas foram incubadas em estufa na temperatura 37 ºC e seus 

resultados observados após 24 horas. Para a leitura dos resultados, o crescimento nos 

diferentes poços contendo o agente antifúngico e o inoculo recentemente preparado foi 

comparada, visualmente, com a quantidade de crescimento no poço do controle negativo de 

crescimento para cada levedura (sem o agente antifúngico), colocado no poço 12, e com o 

poço utilizado como controle positivo, contendo a cepa padrão de C. parapsilosis ATCC 

22019.  

Para os azólicos, cetoconazol, fluconazol e itraconazol, a CIM foi definida como 

a menor concentração da droga capaz de inibir 80 % do crescimento fúngico. Para a 

anfotericina B, a CIM foi definida como a menor concentração da droga na qual não houve 

crescimento fúngico visível, como definido pelo CLSI-M27A2.  

 

4.11   Desfecho clínico dos pacientes  

 

Os pacientes foram acompanhados periodicamente para descrever o desfecho 

clínico de cada um. Foram quantificados os pacientes que retornaram ao Centro Cirúrgico do 

HRN para a realização de novos procedimentos vasculares (desbridamentos e 

revascularizações). Quantificou-se também o número de pacientes que receberam alta 

hospitalar ou tiveram óbito relacionado ao pé diabético durante o período do estudo. 

 

 

Figura 01 - Realização do teste de sensibilidade a antifúngicos por microdiluição em placas de 96 

poços. 
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4.12 Análise Estatística dos Dados 

 

Os dados coletados a partir do questionário estruturado (APÊNDICE A) foram 

inseridos e analisados em um banco de dados utilizando o programa computacional Stata
® 

versão 12, um programa integrado, desenvolvido para uso por profissionais de saúde, usado 

para criar e analisar questionários de protocolos de pesquisa e aplicações em banco de dados 

e estatísticas gerais. Foi utilizada a análise de variância (ANOVA) para verificar se houve 

significância estatística (p < 0,05) entre os dados obtidos através do questionário aplicado.  

 

4.13 Estoque de Cepas Fúngicas 

 

Após o término dos experimentos com as cepas, estas foram estocadas em 

solução salina estéril 0,9 % à – 20 ºC, para formação de um banco de cepas para estudos 

posteriores.   

 

4.14 Normas de Biossegurança  

 

Os fungos isolados nesse estudo são pertencentes ao nível de biossegurança 2. 

Todas as condições físicas e equipamentos de proteção individual para a manipulação do 

fungo são atendidos no LAMP para a manipulação fúngica. Todo material contaminado foi 

autoclavado previamente ao descarte.  

 

4.15 Aspectos Éticos 

 

Para atender aos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos e 

partindo da compreensão que para o desenvolvimento de estudos em saúde requer rigor 

metodológico e ético, esta pesquisa foi orientada conforme a Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que estabelece as normas e 

diretrizes de pesquisa em seres humanos. Foram obedecidos os princípios éticos do respeito 

pela pessoa (autonomia e proteção de grupos vulneráveis), beneficência, não maleficência, 

justiça e equidade. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa através da 

Plataforma Brasil (via online). 
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O presente trabalho recebeu aprovação através do parecer consubstanciado do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, sob o número 1219760, 

estando, portanto, autorizado para a coleta de dados no Centro Cirúrgico do Hospital 

Regional Norte (ANEXO C). Posteriormente, foram incluídos apenas os pacientes que 

concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 

B). Os dados obtidos foram utilizados exclusivamente para os fins da pesquisa e a identidade 

dos pacientes foi mantida em total sigilo. Este estudo não trouxe qualquer risco aos 

participantes. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Coleta de informações clínicas sobre o paciente diabético portador de úlceras nos 

pés 

 

No período de setembro de 2015 a setembro de 2016, foram coletadas 154 

amostras, de tecidos diferentes (tecido muscular, fragmento ósseo, medula óssea e tendão), 

de 77 pacientes, sendo 39 (50,65 %) mulheres e 38 (49,35 %) homens, no Centro Cirúrgico 

do Hospital Regional Norte (HRN). Apenas uma paciente, do gênero feminino, foi excluída 

do presente estudo devido à terapia oral com fluconazol para tratamento de candidemia 

vaginal.  

Alguns pacientes foram coletados duas amostras, em períodos diferentes, devido 

a estes, semanalmente, retornarem ao Centro Cirúrgico do HRN, após a primeira cirurgia no 

pé, indicando o elevado número de cirurgias de desbridamento e, em casos mais severos, a 

amputação, consequência da falta de cuidados sanitários e de conhecimentos sobre o 

diabetes e suas complicações.  

O quadro 04 mostra as informações pessoais e do histórico clínico dos pacientes 

portadores de úlceras no pé diabético.  

Correlacionamos os parâmetros: gênero e o tipo de diabetes; hipertensão e o tipo 

de diabetes; tipo de diabetes com outras comorbidades (dislipidemia, doenças renais, 

presença de cardiopatias e doenças nas articulações); a localidade a qual moram os pacientes 

do estudo e o tipo de diabetes; a escolaridade e o tipo de diabetes, e não observamos 

significância estatística entre esses parâmetros analisados (p > 0,05).  
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GÊNERO TIPO DE DIABETES 

TEMPO QUE 

SABE DA 

DIABETES 

DOENÇAS 

CONCOMITANTES 
FAIXA ETÁRIA 

TIPO DE 

ZONA QUE 

RESIDE 

ESCOLARIDADE 

(MASCULINO E 

FEMININO) 

FEMININO - 

39 

PACIENTES 

(50,65 %) 

TIPO 1 -  11 PACIENTES 

(28,20 %) 

1-10 ANOS - 04 

PACIENTES 

(10,26 %) 

 

NÃO - 04 PACIENTES 

(10,26 %) 

31-40 ANOS - 01 

PACIENTES (2,56 %) 

ZONA RURAL - 

22 PACIENTES 

(56,41 %) 

SEM ESCOLARIDADE - 

16 PACIENTES (41,02 

%) 

TIPO 2 - 23 PACIENTES – 

(58,98 %) 

11-20 ANOS -  06 

PACIENTES 

(15,40 %) 

 

SIM - 35 PACIENTES 

(89,74 %) 

41- 50 ANOS - 06 

PACIENTES (15,38 %) 

ALFABETIZADO -  03 

PACIENTES (7,69 %) 

NÃO SABE -  05 

PACIENTES (12,82 %) 

21-30 ANOS - 04 

PACIENTES 

(10,25 %) 

 

HIPERTENSÃO – 34 

PACIENTES (97,14 %) 

51-60 ANOS - 07 

PACIENTES (15,95 %) 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO - 13 

PACIENTES (33,34 %) 

ACIMA DE 30 

ANOS -  02 

PACIENTES (5,19 

%) 

 

DISLIPIDEMIA – 4 

PACIENTES (11,43 %) 

61-70 ANOS - 09 

PACIENTES (23,08 %) 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO - 02 

PACIENTES (5,13 %) 

NÃO SABE - 23 

PACIENTES 

(58,97 %) 

 

DOENÇAS RENAIS – 2 

PACIENTES (5,71 %) 

71-80 ANOS - 09 

PACIENTES (23,08 %) 

ZONA 

URBANA - 17 

PACIENTES 

(43,59 %)  

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO - 1 

PACIENTE (2,56 %) 

CARDIOPATIA – 4 

(11,43 %) 

81-90 ANOS - 05 

PACIENTES (12,82 %) 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO - 01 

PACIENTES  (2,56 %) 

DOENÇAS NAS 

ARTICULAÇÕES – 2 

PACIENTES (5,71 %) 

ACIMA DE 90 ANOS - 02 

PACIENTES (5,13 %) 

SEM INFORMAÇÃO - 

03 PACIENTES (7,69 %) 

Quadro 04 – Informações pessoais e do histórico clínico dos pacientes portadores de úlceras no pé diabético (continua) 
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Quadro 04 – Informações pessoais e do histórico clínico dos pacientes portadores de úlceras no pé diabético (continuação). 

 

GÊNERO TIPO DE DIABETES 
TEMPO QUE SABE 

DA DIABETES 

DOENÇAS 

CONCOMITANTES 
FAIXA ETÁRIA 

TIPO DE ZONA 

QUE RESIDE 

ESCOLARIDADE 

(MASCULINO E 

FEMININO) 

MASCULINO 

- 38 

PACIENTES 

(49,35 %) 

TIPO 1 -  07 PACIENTES 

(18,42 %) 

1-10 ANOS -  06 

PACIENTES (15,79 %) 

NÃO -12 

PACIENTES (31,58 

%) 

31-40 ANOS - 02 

PACIENTES (5,26 %) 

ZONA RURAL - 

11 PACIENTES 

(28,95 %) 

SEM ESCOLARIDADE 

18 (47,37 %) 

TIPO 2  - 23 PACIENTES 

(60,53 %) 

11-20 ANOS - 02 

PACIENTES (5,26 %) 

SIM - 26 

PACIENTES (68,42 

%) 

41- 50 ANOS - 05 

PACIENTES (13,16 %) 

ALFABETIZADO 

05 (12,82 %) 

NÃO SABE - 08 

PACIENTES (21,05 %) 

21-30 ANOS - 02 

PACIENTES (5,26 %) 

HIPERTENSÃO – 25 

PACIENTES (96,15 

%) 

51-60 ANOS - 08 

PACIENTES (21,05 %) 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

12 (31,58 %) 

ACIMA DE 30 ANOS - 

02 PACIENTES (5,26 

%) 

DISLIPIDEMIA – 5 

PACIENTES (19,23 

%) 

61-70 ANOS - 07 

PACIENTES (18,42 %) 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

01 (2,63 %) 

NÃO SABE - 26 

PACIENTES (68,42 %) 

DOENÇAS RENAIS 

– 3 PACIENTES 

(11,54 %) 

71-80 ANOS - 10 

PACIENTES (26,32 %) 

ZONA URBANA - 

27 PACIENTES 

(71,05 %)   

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

NENHUM (0,0 %) 

CARDIOPATIA – 7 

(26,92 %) 

81-90 ANOS - 04 

PACIENTES (10,53 %) 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

01 (2,63 %) 

DOENÇAS NAS 

ARTICULAÇÕES – 

01 PACIENTE (3,85 

%) 

ACIMA DE 90 ANOS - 

02 PACIENTES (5,26 

%) 

SEM INFORMAÇÃO 

01 (2,63 %) 
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O quadro 05 mostra as informações sobre os parâmetros clínicos, bioquímicos e 

vasculares dos pacientes portadores de diabetes. Algumas informações que constam no 

Apêndice A não foram relacionadas no quadro abaixo, visto que a pesquisa foi realizada 

através da coleta de dados em prontuários, onde não conseguimos obter todos os dados 

necessários. Parâmetros importantes como a neuropatia periférica, glico-hemoglobina, 

glicemia pós-prandial e o estado de imunossupressão dos pacientes foram os dados ausentes 

no presente estudo.  

Correlacionamos os parâmetros: glicemia de jejum (falta de controle glicêmico) 

com a presença de edema, necrose e infecção; a presença de doença vascular periférica com 

a presença de infecção, e não observamos diferença significativa entre esses parâmetros 

analisados (p > 0,05).  

 

Quadro 05 – Informações sobre os parâmetros clínicos, bioquímicos e vasculares dos pacientes 

portadores de diabetes. 

 

GLICEMIA 

DE     JEJUM
 

DOENÇA 

VASCULAR 

PERIFÉRICA 

CLASSIFICAÇÃO 

DA ÚLCERA DE 

PÉ 

TRATAMENTO 

COM 

ANTIBACTERIA

NOS
 

TRATAMENTO 

COM 

ANTIFÚNGICOS 

NAS ÚLTIMAS 04 

SEMANAS
 

USO DE 

MEDICAMENTOS 

CONTÍNUOS 

MENOR QUE 

126 mg/dL – 

10 

PACIENTES 

(12,99 %) 

 

SIM – 77 

(100 %) 

GRAU 0 – 02 (2,60 

%) 

 

SIM – 77 (100 %) 

 

SIM – 01 (NÃO 

FOI COLETADA 

AMOSTRA) 

SIM – 70 (90,90 %) 
GRAU 1 – 06 (7,80 

%) 

 

MAIOR QUE 

126 mg/dL – 

54 

PACIENTES 

(70,13 %) 

GRAU 2 – 14 (18,18 

%) 

NÃO - 

NENHUM 

GRAU 3 – 03 (3,90 

%) 

 

NÃO – NENHUM NÃO – 77 (100 %) NÃO – 07 (9,10 %) 
NÃO 

INFORMADO 

- 13 

PACIENTES  

(16,90 %) 

GRAU 4 – 28 (36,36 

%) 

GRAU 5 – 24 (31,17 

%) 
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O quadro 06 mostra as informações sobre o pé do paciente portador de diabetes. 

O diagnóstico do pé diabético é essencialmente clínico, baseado nas condições anatômicas 

do mesmo. Informações como a presença de edema (inchaço ou rubor), infecção (através da 

formação de pus) e áreas necrosadas são fundamentais para este diagnóstico. Foram 

incluídas como informações relacionadas aos pés de pacientes diabéticos: presença de 

edema, necrose e infecção, localizada ou generalizada, e amputação, tanto ao nível dos pés 

(dedos e tecidos adjacentes), um pé ou ambos, e ao nível da perna ou ambas as pernas, 

mostrando a gravidade do diabetes e suas complicações vasculares nos membros inferiores. 

Apenas duas pacientes (ZSM08 e AAL77) não apresentaram processo infeccioso 

e necrótico, porém tiveram episódios de amputação, devido o motivo da amputação ser por 

trombose e embolia, não havendo presença de lesão.  

Correlacionamos os parâmetros: tipo de diabetes com a presença de edema, 

necrose e infecção; a presença de amputação com a falta controle glicêmico (glicemia de 

jejum), e não observamos diferença significativa entre esses parâmetros analisados (p > 

0,05). 

 
Quadro 06 – Informações sobre o pé do paciente portador de diabetes. 

 

EDEMA NECROSE INFECÇÃO AMPUTAÇÃO 

NÃO – 33 (42,86 %) NÃO – 02 (2,60 %) NÃO – 02 (2,60 %) 
NÃO – 23 

(29,87 %) 

SIM - 44 (57,14 %) SIM – 75 (97,40 %) SIM – 75 (97,40 %) 
SIM – 54 

(70,13 %) 

DEDOS – 08 (18,18 %) 
DEDOS – 14 (18,67 

%) 
DEDOS – 14 (18,67 %) 

DEDOS – 23 

(42,59 %) 

PÉ – 23 (52,27 %) PÉ – 44 (58,67 %) PÉ – 44 (58,67 %) 
PÉ – 13 

(24,07 %) 

AMBOS OS PÉS – 03 

(6,82 %) 

AMBOS OS PÉS – 03 

(4,0 %) 
AMBOS OS PÉS – 03 

(4,0 %) 

AMBOS OS PÉS – 02 

(3,70 %) 

PERNA – 08 (18,18 %) 
PERNA – 13 (17,34 

%) 
PERNA – 13 (17,34 %) 

PERNA – 12 

(22,23 %) 

AMBAS AS PERNAS – 

02 (4,55 %) 

AMBAS AS PERNAS 

– 01 (1,34 %) 

AMBAS AS PERNAS – 

01 (1,34 %) 

AMBAS AS PERNAS 

– 04 (7,41 %) 
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O quadro 07 mostra as informações sobre os hábitos e autocuidados do paciente 

portador de diabetes. Como a prevenção é fator determinante para retardar ou evitar as 

complicações decorrentes do diabetes, a avaliação dos pés e o controle glicêmico são 

componentes essenciais na identificação de fatores modificáveis que poderão reduzir o risco 

de ulceração e amputação de membros inferiores, bem como melhorar a qualidade de vida 

dos pacientes.  

Correlacionamos os parâmetros: orientações quanto aos cuidados com os pés e a 

localidade a qual residiam os pacientes do estudo; orientações quanto aos cuidados com os 

pés e verificação diária dos pés; orientações quanto aos cuidados com os pés e a informação 

se os pacientes realizavam a secagem entre os dedos após o banho; orientações quanto aos 

cuidados com os pés e uso de cremes hidratantes diariamente, e não observamos diferença 

significativa entre esses parâmetros analisados (p > 0,05).  

 

Quadro 07 – Informações sobre os hábitos e autocuidados do paciente portador de diabetes 

 
JÁ RECEBEU 

ORIENTAÇÃO 

QUANTO AOS 

CUIDADOS COM OS 

PÉS ? 

 

EXAMINA OS PÉS 

DIARIAMENTE ? 

 

SECA ENTRE OS 

DEDOS APÓS O 

BANHO ? 

USA CREMES PARA 

HIDRATAR OS PÉS 

DIARIAMENTE ? 

SIM – 31 (40,26 %) SIM – 35 (45,46 %) SIM – 31 (40,26 %) SIM – 39 (50,65 %) 

NÃO – 46 (59,74 %) NÃO – 42 (54,54 %) NÃO – 46 (59,74 %) NÃO – 38 (49,35 %) 

 

 

5.2 Cultura fúngica de amostras biológicas de pacientes portadores de pé diabético 

 

No presente estudo, foi utilizado um bisturi para coleta de tecidos profundos dos 

pacientes elegíveis ao estudo, confirmando que os achados fúngicos encontrados nesses 

locais são de origem patogênica.  

As amostras foram encaminhadas à frio ao LAMP, e inoculadas em menos de 24 

horas em placas de Petri, com auxílio da alça microbiológica, contendo o meio ágar 

Sabouraud com cloranfenicol. Posteriormente as amostras foram incubadas à 25 - 30 ºC por 

até 02 dias para visualização do crescimento da espécie fúngica. Todas as amostras 
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cresceram no meio seletivo fúngico, indicando a presença de fungos em todas as amostras. A 

figura 02 ilustra a cultura da amostra no meio supracitado.  

 

Figura 02 – Cultura de Candida spp. obtida a partir da amostra de tecidos profundos de pacientes 

diabéticos com úlceras nos pés inoculada no meio ágar Sabouraud com cloranfenicol. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

 

 

Em nosso estudo, observamos espécies de leveduras diferentes quanto ao 

aspecto macromorfológico, sendo realizados ensaios nas diferentes cepas identificadas. 

Quatro amostras, a RPMA129, JER86, NQP17 e MCP67, tiveram o crescimento de mais de 

uma colônia, característica de Candida spp. de diferentes espécies, no meio Sabouraud com 

cloranfenicol, sendo, portanto, inoculadas em dois tubos de ensaios separadamente, cada 

amostra, contendo o meio ágar batata dextrose, gerando, respectivamente, as amostras 

RPMA129a e RPMA129b, JER86a e JER86b, NQP17a e NQP17b, e MCP67a e MCP67b.  

No procedimento laboratorial seguinte, as amostras foram retiradas da geladeira 

e repicadas novamente em tubos contendo o meio Sabouraud com cloranfenicol, pois o meio 

ágar batata dextrose não se configura como um meio seletivo, a fim de purificar as amostras 

acondicionadas e isentar contaminantes fúngicos filamentosos e bacterianos, além de utilizar 

cepas fúngicas em crescimento ativo em 48 horas.  

Esperou-se 02 dias para o crescimento fúngico das espécies de Candida. Todas 

as amostras cresceram dentro do prazo estabelecido, porém algumas foram descartadas, pois 

seu crescimento não foi característico de Candida spp., indicando possivelmente 

contaminação por fungos filamentosos ou por bactérias.   
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Das 154 amostras coletadas, 108 (70,13 %) amostras apresentaram, após o 

repique, o aspecto macromorfológico fúngico leveduriforme, e 46 (29,87 %) amostras que 

crescerem foram descartadas, devido seu crescimento no tubo de ensaio não ser 

característico de Candida spp., possivelmente sendo contaminantes fúngicos filamentosos 

ou bacterianos. Posteriormente, das 108 amostras, com crescimento macromorfológico 

leveduriforme, foram feitas a técnica de coloração do Gram.  

Os tubos que continham espécies fúngicas com características morfo-tinturiais 

de Gram negativas ou que não se coravam pela técnica de coloração de Gram foram 

descartados, autoclavados e lavados, para posterior reutilização (No total, 11 tubos [10,18 

%] das 108 amostras com coloração Gram negativa característica ou que não se coravam 

pela técnica de coloração de Gram).  

Os tubos que continham espécies fúngicas com características morfo-tinturiais 

de Gram positivas, de coloração azul a roxo intenso, sendo indicativo de leveduras, foram 

armazenados (No total, 97 tubos [89,82 %] das 108 amostras com crescimento 

macromorfológico leveduriforme característico e coloração Gram positiva). A figura 03 

ilustra a amostra do pé diabético quando corada pela técnica de coloração de Gram.  

 

Figura 03 – Ilustração das leveduras apresentando características morfo-tinturiais de Gram positivas. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.   
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5.3 Isolamento e identificação das espécies de Candida presentes em úlceras do pé 

diabético 

 

A etapa subsequente, com as 97 amostras remanescentes, foi feita a realização 

do microcultivo, em placas de Petri estéreis, no meio ágar fubá acrescido de tween 80, na 

concentração de 1 %.  

Em paralelo ao microcultivo, as amostras com aspectos macromorfológico 

leveduriforme e Gram positivas, foram cultivadas, em placas de Petri estéreis, no meio 

cromogênico ágar HiCrome Candida diferencial®.  

As etapas do microcultivo e meio cromogênico são complementares, a fim de 

promover um diagnóstico micológico mais preciso. As figuras 04 e 05 ilustram a 

visualização do microcultivo no meio ágar fubá adicionado de tween 80 e no meio 

cromogênico, respectivamente.  

 

 

Figura 04 – Visualização do microcultivo no meio ágar fubá adicionado de tween 80, na 

concentração de 1 %. 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clamidósporos 

Pseudohifas 

Blastoconídios 
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Figura 05 – Inoculação das amostras do estudo no meio ágar HiCrome Candida diferencial®. A 

figura ilustra uma amostra de C. albicans, com sua coloração característica esverdeada no meio 

cromogênico. 

   

 

Fonte: Elaborada pelo autor.   

 

 

O quadro 08 contém os resultados das etapas de microcultivo e cromoágar 

realizados neste estudo. Identificamos que as espécies de Candida não albicans, com 

destaque para C. tropicalis, foram mais prevalentes que Candida albicans.   

 

Quadro 08 – Informações quantitativas e percentuais dos resultados do microcultivo e cromoágar das 

espécies de Candida isoladas e identificadas neste estudo. 

 
 

ESPÉCIES DE Candida QUANTIDADE DE AMOSTRAS (%) 

Candida albicans 33 (34,02) 

Candida tropicalis 43 (44,33) 

Candida parapsilosis 20 (20,62) 

Candida krusei 1 (1,03) 

 

5.4 Identificação das bactérias presentes em úlceras do pé diabético  

 

No presente trabalho, dos 77 pacientes elencados para o presente estudo, foram 

realizadas 62 culturas pelo referido laboratório, sendo identificadas 155 espécies de 

microrganismos, onde 151 foram bactérias, em que as Gram negativas foram as mais 
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prevalentes (99/151 – 65,56 %) e as bactérias Gram positivas em menor prevalência (52/151 

– 34,44 %). O resultado encontra-se no quadro 09.  

As outras 04 amostras identificadas, pelo laboratório terceirizado, foram 

leveduras do gênero Candida spp., de 2 espécies diferentes, sendo três culturas de 

C.tropicalis e uma cultura de C.albicans. 

Correlacionamos a presença de infecção bacteriana com a presença de infecção 

fúngica, e não observamos diferença significativa entre esses dois parâmetros analisados (p 

> 0,05). 

 

Quadro 09 – Informações quantitativas e percentuais da identificação das bactérias em úlceras do pé 

diabético. 

 
ESPÉCIES DE BACTÉRIAS QUANTIDADE DE AMOSTRAS (%) 

GRAM NEGATIVAS  - 

P. aeruginosa 21 (21,21) 

Klebsiella pneumoniae 17 (17,17) 

Proteus mirabilis 14 (14,14) 

Morganella morganii 13 (13,13) 

E. coli 13 (13,13) 

Acinetobacter baumanii 7 (7,07) 

Enterobacter cloacae 6 (6,06) 

Serratia spp. 5 (5,05) 

Aeromonas hydrophila 2 (2,02) 

Citrobacter koseri 1 (1,01) 

GRAM POSITIVAS - 

Enterococus faecalis 22 (42,30) 

S. aureus 24 (46,16) 

Streptococcus agalactiae (grupo B) 6 (11,54) 

 

5.5 Teste de sensibilidade de Candida albicans aos antifúngicos 

 

Neste estudo, para os testes de sensibilidade de C. albicans, os antifúngicos 

utilizados foram a anfotericina B, cetoconazol, fluconazol e o itraconazol. Para o CLSI-

M27A2, o método de diluição em caldo é o de referência para a determinação da 

concentração inibitória mínima (CIM) de fungos, com uma reprodutibilidade intra e 

interlaboratorial acima de 90 %.  
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Em nosso estudo, observamos que as espécies de C. tropicalis foram as mais 

prevalentes. Porém, o teste de sensibilidade foi aplicado apenas para amostras identificadas e 

isoladas de C. albicans, devido estas ser as mais estudadas que outras espécies de Candida. 

O quadro 10 apresenta os resultados do teste de sensibilidade aos antifúngicos para cepas de 

C. albicans isoladas e identificadas deste estudo.  

Excepcionalmente o cetoconazol foi testado em concentrações finais (V2) 

decrescentes, pois sua CIM inicial, de 64 µg/mL, não houve crescimento fúngico visível em 

todas as amostras, como descrito no CLSI-M27A2, indicando um elevedo grau de 

sensibilidade das amostras.  

Para as amostras RBS03, APC47, NQP17A, RBS04, JBRN34, ENF18, OSG63 e 

FAS29 foram utilizadas a concentração final (C2) de 64 µg/mL; para as amostras ZSM08, 

NVS20, JTF145, NVS44, BRRS50, BRRS53, FCA48 e EHV90 foram utilizadas a 

concentração final (C2) de 32 µg/mL; para as amostras ENF15, ARS16A, MLS25, RNAR23 

e ARS16B foram utilizadas a concentração final (C2) de 16 µg/mL; para a concentração 

final (C2) de 8 µg/mL não houve crescimento fúngico visível de nenhuma amostra, sendo 

realizada na concentração final decrescente seguinte (4 µg/mL); por fim, para as amostras 

ARS42, RHO68, ELS149, JBRN33, MLA07, GVA57, JER86B, EFS06, JLC46, MLS24, 

FAS123 e AEC93 foram utilizadas a concentração final (C2) de 4 µg/mL. 

 

Quadro 10 - Concentração inibitória mínima (CIM) de Anfotericina B, Cetoconazol, Fluconazol, e 

Itraconazol, de Candida albicans isoladas de pacientes diabéticos.  

 CIM (µg/mL) 

 

 

 

 

C. albicans 

ANFOTERICINA B CETOCONAZOL FLUCONAZOL ITRACONAZOL 

0,125 (1) 
a
 

0,03125 (5) 1 (6) 0,125 (6) 

0,0078125 (11) 2 (8) 1 (6) 

0,25 (5) 
0,125 (4) 4 (7) 

0,0625 (7) 
0,015625 (3) 8 (2) 

0,5 (14) 
0,0039062 (7) 

0,25 (2) 0,03125 (13) 
0,25 (1) 

1 (13) 
0,0009765 (1) 

0,5 (8) 0,5 (1) 
0,0004883 (1) 

Cepa Padrão C. 

parapsilosis ATCC 

22019 

1 (1) 0,015625 (1) 16 (1) 0,125 (1) 

a 
 número de isolados para a CIM indicada. 
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5.6 Desfecho clínico dos pacientes diabéticos portadores de úlceras nos pés 

 

O quadro 11 mostra as informações sobre os exames de cultura, recidivas 

(desbridamentos), revascularizações, altas e óbitos dos pacientes portadores de diabetes.  

Nesta pesquisa, dos 77 pacientes internados no Centro Cirúrgico do HRN, 62 

exames de cultura foram realizados pelo hospital. Não foi encontrada uma justificativa 

plausível porque os outros 15 pacientes não foram solicitados exames de cultura, visto que, 

em todos eles tinham claro processo infeccioso e necrótico.  

Muitos pacientes retornaram ao Centro Cirúrgico para realizar a limpeza das 

feridas infectadas (desbridamentos). Neste estudo, 75 (97,40 %) pacientes retornaram para 

sala de cirurgia para realização da cirurgia de desbridamento, sendo indicativo de falta de 

cuidados sanitários com os próprios pés.  

Em procedimentos de revascularização, o médico vascular tenta aumentar o 

fluxo arterial na extremidade dos membros inferiores, onde este se encontra diminuído 

devido à doença vascular periférica, sendo uma medida de última escolha antes da 

amputação. No presente estudo, em 16 pacientes (20,78 %), foi realizado o procedimento 

cirúrgico de revascularização. 

Para os critérios de alta ou óbito do paciente, levou-se em consideração apenas o 

período do estudo, ou seja, foi feito um levantamento desse dado apenas dos pacientes no 

período de setembro de 2015 a setembro de 2016, selecionados para o estudo. Dos 77 

pacientes elegíveis para o estudo, 54 (70,13 %) obtiveram alta hospitalar, 11 (14,29 %) 

foram a óbito, devido às complicações do pé diabético, e 12 (15,58 %) não continham a 

informação se alta ou óbito no prontuário, sendo outro parâmetro ausente neste estudo.  

Correlacionamos a presença de infecção com os resultados dos exames de 

culturas dos pacientes do hospital; a realização de cirurgias de desbridamentos com a 

presença de infecção e a falta de controle glicêmico; a realização da cirurgia de 

revascularização com a presença de infecção e a falta de controle glicêmico; a alta hospitalar 

do paciente com a presença de infecção e a falta de controle glicêmico; o óbito do paciente 

com a presença de infecção e a falta de controle glicêmico, e não observamos diferença 

significativa entre esses parâmetros analisados (p > 0,05).  
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DESFECHO CLÍNICO DO PACIENTE 

EXAMES 

DE 

CULTURA 

 

DESBRIDAMENTOS 

 

REVASCULARIZAÇÃO 

 

ALTA 

 

ÓBITO 

NÃO 

INFORMADO 

SIM – 62 

(80, 52 %) 
SIM – 75 (97,40 %) SIM – 16 (20,78 %) 

54 (70,13 

%) 

11 (14,29 

%) 
12 (15,58 %) 

NÃO – 15 

(19,48 %) 
NÃO – 02 (2,60 %) NÃO – 61 (79,22 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 11 - Informações sobre os exames de cultura, recidivas, revascularizações, altas e óbitos 

dos pacientes portadores de diabetes. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Dos pacientes elegíveis para o presente estudo, 38 pacientes eram do gênero 

masculino (49,35 %) e 39 pacientes era do gênero feminino (50,65 %). Nos resultados de 

Carvalho et al. (2004), obtiveram um total de 141 pacientes, sendo 77 (54,61 %) do gênero 

masculino e 64 (45,39 %) do gênero feminino, se assemelhando percentualmente com os 

resultados da presente pesquisa. Parada et al. (2013), avaliaram 163 pacientes com diabetes, 

sendo 99 (60,70 %) do gênero masculino e 64 (39,30 %) do gênero feminino, sendo a 

doença significativamente correlacionada com a idade e o gênero masculino (p < 0,05). Nos 

resultados de Hefni et al. (2012), de 75 pacientes avaliados, 51 % eram do gênero feminino 

e 49 % eram do gênero masculino, se assemelhando a este estudo no total da amostragem e 

porcentagem. No estudo de Papini et al. (2013), de 75 pacientes avaliados, 69,34 % eram do 

gênero masculino e 30,66 % eram do gênero feminino. Resultados do estudo de Hadadi et 

al. (2014), dos 196 pacientes diabéticos avaliados, 113 pacientes eram do gênero masculino 

(57,65 %) e 83 pacientes eram do gênero feminino (42,34 %). Nair et al. (2006-2007), 

estudaram 74 pacientes diabéticos, destes, 66,22 % eram do gênero masculino e 33,78 % 

eram do gênero feminino. No estudo de Fata et al. (2010), dos 120 pacientes avaliados, 

71,60 % eram do gênero masculino e 28,40 % eram do gênero feminino, apontando como 

justificativa, fatores relacionados ao estilo de vida, práticas desportivas e atividade 

profissional. Segundo os resultados de Vidal (2009), observou-se a predominância do gênero 

masculino (53,70 %) entre os pacientes avaliados. Papini et al. (2013) atribuíram ao gênero 

masculino como fator predisponente para infecções microbianas em úlceras do pé. Chellan 

et al. (2010), estudaram 518 pacientes portadores de diabetes, sendo 382 (73,70 %) do 

gênero masculino e 136 (26,30 %) do gênero feminino. Mlinaric-Missoni et al. (2005), 

selecionaram 22 pacientes em seu estudo, sendo 13 do gênero masculino (59,10 %) e 09 do 

gênero feminino (40,90 %).  

Ser do gênero masculino tem sido associado com maior risco de 

desenvolvimento de úlcera no pé. O mecanismo pelo qual o homem apresenta maior risco de 

ulceração ainda não é claro, sendo este fato questionado por alguns autores (CONSENSO 

INTERNACIONAL SOBRE PÉ DIABÉTICO, 2001). A razão para essa diferença merece 

investigações futuras. Segundo Vilar (2013, p. 768), com relação ao gênero, embora vários 

estudos demonstrem maior frequência de lesões referente ao pé diabético entre indivíduos 

masculinos, tais resultados são considerados inconsistentes.  
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Neste estudo, o tipo de diabetes mais prevalente foi o diabetes mellitus tipo 2, 

tanto entre homens, notificado em 23 pacientes (60,53 %), como em mulheres, notificado 

em 23 pacientes (58,97 %). Em nosso estudo, correlacionamos o gênero e o tipo de diabetes, 

e não observamos diferença estatística entre esses dois parâmetros analisados (p = 0,4647).  

Segundo Gross et al. (2002), o diabetes tipo 2 é mais comum do que o tipo 1, perfazendo 

cerca de 90 % dos casos. Mlinaric-Missoni et al. (2005), identificaram que 22,70 % da 

amostra de seu estudo foram de pacientes com diabetes tipo 1 e 77,30 % da amostra foram 

de pacientes com diabetes tipo 2. Hadadi et al. (2014), identificaram que 17,34 % dos 

pacientes tinham DM tipo 1 e 82,65 % dos pacientes tinham DM tipo 2. Nos resultados de 

Nair et al. (2006-2007), dos 74 avaliados em seu estudo, todos eram diabéticos tipo 2. No 

estudo de Papini et al. (2013), de 75 pacientes avaliados, apenas 4 eram DM tipo 1. Fata et 

al. (2010), notificaram em seu estudo que 93,90 % dos pacientes eram diabéticos tipo 2, ao 

passo que 6,10 % eram diabéticos tipo 1 e todas as infecções fúngicas foram identificadas 

em diabéticos tipo 2. Parada et al. (2013), identificaram em seu estudo que 7,4 % dos 

pacientes tinham DM tipo 1, enquanto que 88,34 % tinham DM tipo 2 e 4,30 % não 

conhecia qual o tipo de diabetes. No estudo de Vidal (2009), todos os pacientes avaliados 

foram diagnosticados com DM tipo 2, não havendo na amostra pacientes diagnosticados 

com DM tipo 1. Os problemas relacionados com o pé diabético ocorrem tanto na diabetes 

tipo 1 como tipo 2, este em maior quantidade, e são mais frequentes no gênero masculino 

(DUARTE; GONÇALVES, 2011). Não se sabe ainda se o tipo de DM influencia na 

existência de úlcera nos pés, porém observa-se que a maioria das úlceras e amputações 

ocorrem em pacientes com DM tipo 2 (VIDAL, 2009). 

No presente estudo, um parâmetro importante a se destacar no contexto anterior 

foi que 13 pacientes, entre homens e mulheres, desconheciam o tipo da diabetes. Como esses 

pacientes desconheciam o tipo da doença, consequentemente desconheciam a forma de 

tratamento, o melhor diagnóstico e os cuidados com os pés, para evitar traumas, necrose e 

infecções. Segundo Carvalho et al. (2004), 35 % dos pacientes entrevistados disseram 

desconhecer o tipo de diabetes, bem como a origem da lesão, e muitas vezes não sabiam 

precisar o tempo de evolução da mesma. Aliada à questão da provável existência de 

neuropatia, existe também a rejeição e o desconhecimento do paciente com relação à doença 

e aos cuidados relativos aos pés.  

Com relação ao tempo de diagnóstico em que os pacientes sabiam sobre a 

doença, a amostra deste estudo foi categorizada em intervalos de 10 anos. Para o gênero 
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feminino, 15,40 % das pacientes apresentaram tempo de diagnóstico entre 11 a 20 anos. No 

gênero masculino, 15,79 % dos pacientes apresentaram tempo de diagnóstico entre 1 a 10 

anos. O tempo de duração do DM é um ponto indicativo de gravidade e surgimento de 

úlceras nos pés. O aparecimento de lesões de membros inferiores dentro de um tempo médio 

de duração da doença vai de 11 a 20 anos (CARVALHO et al., 2004). Mlinaric-Missoni et 

al. (2005), notificaram que a média para o diagnóstico da doença, em seu estudo, foi de 11,3 

anos.  A ADA (2009) refere que o risco de úlceras ou amputações aumenta em pessoas com 

tempo de diagnósticos de DM acima de 10 anos, sendo esta informação encontrada no 

presente eestudo. Vidal (2009) encontrou um tempo médio de 11 anos de diagnóstico da 

doença e pacientes com tempo de diagnóstico de DM acima de 08 anos apresentaram risco 

de 1,2 vezes mais de desenvolverem úlceras nos pés quando comparados com pacientes com 

tempo de diagnóstico inferior a 08 anos. No estudo de Carvalho et al. (2004), 63,8 % dos 

pacientes conheciam o tempo de diagnóstico da doença, tanto do gênero masculino como do 

feminino, que era de 1 a 10 anos. Na pesquisa de Vidal (2009), a amostra foi categorizada 

em intervalos de 10 anos de tempo de diagnóstico, semelhante a este estudo, e o tempo 

médio de conhecimento da doença foi de 8,5 anos. Alguns autores relatam o aparecimento 

de lesões em membros inferiores de pacientes com DM, dentro de um tempo médio de 

diagnóstico da doença que vai de 11 a 20 anos (MLINARIC-MISSONI et al., 2005; 

CHELLAN et al., 2010; FATA et al., 2010). É importante salientar que o risco de ulceração 

e amputação aumenta proporcionalmente com a idade e com o tempo de diagnóstico do DM, 

estando altamente correlacionadas (VIDAL, 2009).  

São preocupantes os pacientes que desconheciam esse tempo, no total de 49 

pacientes, sendo 26 homens (68,42 %) e 23 mulheres (58,97 %). Para Gross et al. (2002), 

cerca de 50 % dos portadores de diabetes desconhecem o diagnóstico. Segundo Vilar (2013), 

essa preocupação sobre o desconhecimento do tempo de diagnóstico se deve em fato de que 

30 a 50 % dos diabéticos, principalmente o tipo 2, serem assintomáticos ou 

oligossintomáticos e terem o diagnóstico da doença realizado tardiamente.  

Nesta pesquisa, foram coletadas em prontuários, as informações sobre a 

presença de outras comorbidades. Dentre os fatores de risco mais relevantes para o 

desenvolvimento do diabetes, principalmente o tipo 2, estão a obesidade, sobretudo a 

abdominal, o tabagismo e as doenças associadas ao diabetes, sendo, no presente estudo, a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) de maior percentual associado ao diabetes, com 34 dos 

35 pacientes femininos (97,14 %), diagnosticadas com pressão arterial elevada, e 25 dos 26 
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pacientes masculinos (96,15 %), diagnosticados com pressão arterial elevada. Em nosso 

estudo, correlacionamos a hipertensão e o tipo de diabetes, e não observamos diferença 

significativa entre esses dois parâmetros analisados (p = 0,7708).  Segundo Vilar (2013), a 

hipertensão apresenta-se 1,5 a 3 vezes mais frequente em indivíduos diabéticos do que na 

população em geral. A presença de HAS em diabéticos implica em risco elevado para 

complicações microvasculares (retinopatia, nefropatia e, possivelmente, neuropatia 

diabética) e macrovasculares (acidente vascular cerebral, doença arterial coronariana e 

doença vascular periférica), bem como incremento na taxa de mortalidade. Nos pacientes 

com DM tipo 2, o controle pressórico adequado pode ser tão ou mais benéfico do que o 

controle glicêmico, principalmente em relação à prevenção de doenças cardiovasculares. 

Portanto, a HAS deve ser sempre controlada em pacientes diabéticos. Segundo Vidal (2009), 

as complicações crônicas do DM são as principais responsáveis pela morbidade e 

mortalidade dos pacientes diabéticos.  

A hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e o tabagismo estão entre os 

fatores envolvidos na etiologia das complicações crônicas. Em nosso estudo, também 

correlacionamos o tipo de diabetes com outras comorbidades, tais como a dislipidemia, 

doenças renais, presença de cardiopatias e doenças nas articulações, onde não observamos 

diferença estatística entre esses cinco parâmetros avaliados (p = 0,2762, p = 0,1438, p = 

0,9970, p = 0,6549, respectivamente). Para Vidal (2009), pacientes diabéticos tipo 2 

apresentam risco 4 vezes maior de mortalidade por doença cardíaca quando comparados 

com pacientes não diabéticos. Esse achado é devido à própria diabetes e a presença de outros 

fatores de risco cardiovasculares, como obesidade, HAS e dislipidemia, sendo estas, 

apresentando também risco 4 vezes maior de acidente vascular cerebral (AVC) e a 

aterosclerose periférica, onde esta responde também como uma das principais causas de 

amputação não traumática em membros inferiores desses pacientes. Ainda nos resultados de 

Vidal (2009), dentre as comorbidades, a HAS apresentou prevalência de 91,3 % em 

pacientes diabéticos; dislipidemia, 41,3 %; AVC, 37,2 %; e cardiopatia, 29,8 %. Para Singh 

et al. (2013),  as comorbidades, como a hipertensão e a dislipidemia, que predispõem à 

oclusão vascular, devem ser tratado com urgência em pacientes diabéticos. Portanto, níveis 

de HAS elevados implicam no aumento do risco de complicações macro e microvasculares 

quando associada ao diabetes, assim como a elevação da taxa de mortalidade em duas vezes 

quando comparada à população não diabética.  
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O diabetes tipo 2 é diagnosticado após os 40 anos de idade e maioria dos 

pacientes é obesa (VILAR, 2013; VIDAL, 2009). No presente estudo, no gênero feminino, a 

maior faixa etária foi entre 61 a 70 anos e 71 a 80 anos (ambas com 09 pacientes – 23,08 %), 

e no gênero masculino, a maior faixa etária foi entre 71 a 80 anos (10 pacientes – 26,32 %), 

sendo, ambos os resultados compatíveis com os achados na literatura e correspondentes às 

idades com maior frequência de distúrbios nos pés (MLINARIC-MISSONI et al., 2005; 

NAIR et al., 2006-2007; FATA et al., 2010). Na pesquisa de Vidal (2009), a idade foi 

categorizada em faixas etárias com intervalo de 10 anos, onde o presente trabalho foi 

semelhante ao estudo anterior. Nos resultados de Mlinaric-Missoni et al. (2005), 

encontraram que a média de idade dos pacientes diabéticos com ulcerações foi de 67,10 

anos. Hadadi et al. (2014), recrutaram 196 pacientes, e apresentaram média de idade de 

60,84 anos. No estudo de Nair et al. (2006-2007), os pacientes avaliados continham entre 48 

a 69 anos de idade. Nos resultados de Fata et al. (2010), a média de idade dos pacientes com 

ulcerações foi de 57,5 anos, com  faixa etária predominante maior ou igual a 60 anos de 

idade (46,60 %), se assemelhando aos resultados do presente estudo. Segundo Gross et al. 

(2002), a idade de início do diabetes tipo 2 é variável, embora seja mais frequente após os 40 

anos de idade, com pico de incidência por volta dos 60 anos, já o tipo 1 é diagnosticado após 

15 a 20 anos de idade. Nos resultados de Carvalho et al. (2004), mais da metade dos 

pacientes que realizaram desbridamentos ou amputações estava na faixa etária de 50 a 70 

anos.  Segundo Vidal (2009), a média da faixa etária foi de 63 anos, com idade mínima de 

31 anos e máxima de 88 anos, para o aparecimento de úlceras calcâneas. Ainda no estudo de 

Vidal (2009), todos os pacientes do referido estudo tiveram o diagnóstico de DM tipo 2 após 

os 40 anos de idade. Esses dados estão de acordo com a literatura, que indica que o 

acometimento do DM tipo 2 é diagnosticado após os 40 anos de idade, tendo uma maior 

incidência na sexta década de vida. A idade exerce importante influência, como também está 

relacionada com a maior probabilidade de amputação, sendo um agravante onde os pacientes 

diabéticos precisam ter um maior cuidado (SBD, 2008; VIDAL, 2009).  

O tipo de zona ou cidade na qual reside o paciente influencia decisivamente no 

desfecho clínico da doença. Pacientes que residem em zonas rurais possuem menor 

conhecimento sobre a doença, forma de tratamento, bem como acesso a uma melhor 

condição de saúde e saneamento básico. Nesta pesquisa, no gênero feminino, 22 pacientes 

(56,41 %) residiam em zonas rurais. Do contrário, no gênero masculino, apenas 11 pacientes 

(28,95 %) residiam em zonas rurais. Em nosso estudo, correlacionamos a localidade a qual 
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moravam os pacientes do estudo e o tipo de diabetes, e não observamos significância 

estatística entre esses dois parâmetros analisados (p = 0,3358). Hadadi et al. (2014), 

relacionaram o desfecho clínico do paciente e suas características demográficas, história de 

hospitalização e duração do diabetes mellitus, encontrando que pacientes que residiam em 

áreas ou sítios distantes dos centros urbanos apresentaram maior incidência de 

procedimentos vasculares. O estudo anterior concluiu que os pacientes os quais residem em 

regiões ou cidades onde não possuem unidades básicas de saúde são mais susceptíveis a 

infecções e, consequentemente, amputações, devido à falta de conhecimentos sobre o 

diabetes e suas complicações.  

Com relação à escolaridade, quanto menor o nível desse indicador no paciente 

diabético, maior o grau de desconhecimento sobre a doença e suas complicações. A 

avaliação proposta neste estudo é a utilizada pelos profissionais da assistência social do 

HRN, sendo categorizada em: sem escolaridade, alfabetizado, fundamental completo, 

fundamental incompleto, ensino médio completo, ensino médio incompleto e sem essa 

informação. Dos 77 pacientes selecionados para esta pesquisa, 34 afirmaram ser analfabetos 

ou não ter nenhum grau de escolaridade, 08 afirmaram ser alfabetizados, porém não 

souberam responder qual o nível de sua escolaridade, e 25 afirmaram ter apenas o ensino 

fundamental incompleto, apenas 03 tinham o ensino fundamental completo, 01 tinha o 

ensino médio incompleto, 02 tinham o ensino médio completo, e 04 pacientes não continha 

essa informação nos prontuários. Em nosso estudo, correlacionamos a escolaridade e o tipo 

de diabetes, e não observamos significância estatística entre esses dois parâmetros 

analisados (p = 0,3916). No estudo realizado por Carvalho et al. (2004), realizado na favela 

Serviluz em Fortaleza, em pacientes com infecção nos pés, relataram o achado não esperado 

de enterobactérias nas lesões desses pacientes e correlacionaram com a falta de escolaridade 

e das condições de higiene do grupo estudado. O dado da escolaridade é um indicador de 

grande importância para o profissional de saúde na utilização de instrumentos que visam 

informar, educar e ajudar o paciente a incorporar medidas de autocuidado. A literatura 

sugere que a baixa escolaridade é um fator difícil no aprendizado quanto aos cuidados com a 

saúde, seja no monitoramento da glicemia ou cuidados com os pés (VIDAL, 2009). 

A glicemia de jejum representa o meio mais prático de avaliar o status glicêmico 

dos pacientes, e dois valores superiores ou iguais a 126 mg/dL, obtidos em dias diferentes, 

são suficientes para estabelecer o diagnóstico de diabetes mellitus. Níveis entre 100 e 126 

mg/dL caracterizam a glicemia de jejum alterada, em que os pacientes devem ser submetidos 
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a um teste oral de tolerância à glicose (TOTG) (VILAR, 2013). Segundo a American 

Diabetes Association (ADA) (2001), a medida apenas da glicose plasmática de jejum é 

considerada o método de escolha para o diagnóstico do diabetes e o teste oral de tolerância à 

glicose não deveria ser utilizado rotineiramente, apenas em algumas situações clínicas ou 

para fins de pesquisa. O HRN realiza nos pacientes diabéticos a avaliação da glicemia ao 

longo do dia, a cada 6 horas, que é uma estratégia importante para se obtiver o melhor 

controle glicêmico possível do paciente. Usualmente, esta avaliação é realizada através da 

obtenção de sangue capilar e colocação em fitas reagentes acopladas a aparelhos que 

fornecem os resultados em poucos segundos. Observou-se, no presente estudo, que 54 

pacientes (70,13 %) apresentavam glicemia de jejum acima do valor de referência, 

indicativo da falta de cuidados e conhecimentos por parte desses pacientes do estudo em 

relação à doença, e 13 pacientes (16,88 %) não apresentavam em seus prontuários a 

informação da glicemia de jejum, sendo um parâmetro subnotificado. Em nosso estudo, 

correlacionamos a glicemia de jejum (falta de controle glicêmico) com a presença de edema, 

necrose e infecção, e não observamos diferença estatística entre esses quatro parâmetros 

analisados (p = 0,9759, p = 0,2431 e p = 0,0741, respectivamente). A glicose plasmática de 

jejum é mais econômica, de fácil execução, favorecendo a realização da glicemia em um 

maior número de pessoas e apresenta um menor coeficiente de variação interindividual do 

que o TOTG (ADA, 2001). Nos resultados de Hefni et al. (2012), de 75 pacientes avaliados, 

56 % apresentaram falta de controle da glicemia de jejum. No estudo de Parada et al. (2013), 

notificaram em 55,3 % dos pacientes diabéticos não apresentavam o controle glicêmico 

adequado, apresentando maior prevalência às infecções, quando comparados com aqueles 

com níveis controlados da glicemia (apenas 12,5 % dos pacientes). Segundo Gross et al. 

(2002), de maneira geral, os aparelhos de leitura glicêmica são bastante acurados com um 

coeficiente de variação abaixo de 5 %. Nos resultados de Fata et al. (2010), a maioria dos 

pacientes tinha glicemia não controlada, aumentando o risco de desenvolvimento de 

infecções e complicações nos pés. No estudo de Lee et al. (2014), mostraram correlação 

significativa entre a infecção fúngica, o gênero do paciente, a idade avançada e o menor 

controle da glicemia (p < 0,05), diferente significativamente de nosso estudo (p > 0,05). Para 

Chellan et al. (2010), pacientes com controle glicêmico inadequado apresentaram 

significativamente maior prevalência de desenvolver infecção fúngica (p < 0,05), diferente 

significativamente de nosso estudo (p > 0,05).  
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Com relação à doença vascular periférica (DVP), no HRN, o exame era 

realizado clinicamente, onde o médico vascular observava o aspecto dos pés dos pacientes, 

quanto à presença de processo inflamatório, necrose, infecção, edema, lesões nos dedos, 

calcanhares, espaços interdigitais e amputações prévias. Todos os pacientes do presente 

estudo apresentavam complicações nos pés, sendo realizados procedimentos cirúrgicos 

vasculares uma ou mais vezes. Em nosso estudo, correlacionamos a presença de doença 

vascular periférica com a presença de infecção, e não observamos diferença significativa 

entre esses dois parâmetros analisados (p = 0,3356). Segundo os resultados de Vidal (2009), 

as variáveis da neuropatia, doença vascular periférica e deformidade tiveram associação com 

o desenvolvimento de úlcera, onde a presença de DVP mostrou ser significativa para o 

desenvolvimento de úlcera (p < 0,05). No mesmo estudo, 59,8 % dos pacientes apresentam 

algum tipo de deformidade nos pés, e os pacientes diabéticos com diagnóstico de DVP 

apresentaram risco de 2,9 vezes de desenvolverem úlcera no pé quando comparados com 

pacientes diabéticos sem diagnóstico de DVP. A DVP raramente leva à ulceração do pé 

diretamente, porém, uma vez que a úlcera se desenvolve, a presença de DVP retarda a 

cicatrização, elevando o risco de amputação (VIDAL, 2009). No estudo de Mlinaric-Missoni 

et al. (2005), a doença vascular periférica estava presente em 18 pacientes dos 22 pacientes 

diabéticos selecionados em seu estudo (81,81 %). No estudo de Hefni et al. (2012), de 75 

pacientes avaliados, 73,30 % tinham algum tipo de doença vascular periférica. Nos 

resultados de Fata et al. (2010), 90 % dos pacientes continham algum tipo de doença 

vascular (úlceras, lesões e infecção) nos membros inferiores. Resultados de Parada et al. 

(2013), 78 (48,40 %) pacientes apresentavam algum tipo de doença vascular periférica e 27 

(15,50 %) pacientes desconheciam a origem desse tipo de dano.  

Sabendo que a úlcera é a porta de entrada para o início de um processo 

infeccioso no pé diabético, viu-se a necessidade de classificá-la quanto à sua gravidade. Os 

clínicos e cirurgiões do HRN não utilizavam nenhum tipo de classificação para o pé 

diabético. A classificação foi feita pelo próprio autor, baseado na mais aceita e utilizada na 

literatura, a Classificação de Wagner (1981). Semelhante ao estudo de Carvalho et al. 

(2004), Mlinaric-Missoni et al. (2005), Duarte e Gonçalves (2011), Hefni et al. (2012), 

Singh et al. (2013) e Hadadi et al. (2014), a classificação utilizada neste estudo foi a de 

Wagner, postulada em 1981. Para esta classificação, quanto maior o grau, maior o risco de 

amputação com maior tempo de cicatrização e, consequentemente, hospitalização. O 

presente estudo encontrou que mais da metade dos pacientes (52 pacientes – 67,53 %) 
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apresentou algum de tipo de amputação, quer seja localizada (grau 4), quer seja de quase 

todo o pé (grau 5). Este resultado é alarmante e os pacientes precisam ter o conhecimento da 

gravidade das consequências do pé diabético, tendo em vista o número de pacientes que 

tiveram recidivas e revascularizações. Duas pacientes (ZSM08 e AAL77) amputaram ambos 

os membros inferiores, porém foram classificadas como grau 0, devido o motivo da 

amputação ser por trombose e embolia, não havendo presença de lesão e infecção. Contrário 

a este estudo, segundo os resultados de Carvalho et al. (2004), mais da metade dos pacientes 

(66,70 %) apresentava grau 1 e 2 pela classificação de Wagner, pois todos os pacientes 

inclusos na pesquisa eram ambulatoriais, poucos apresentaram um grau mais grave, 

detectando-se 2,8 % de prevalência para o grau 5. O grau de Wagner mais frequentemente 

encontrado no estudo de Carvalho et al. (2004) foi o grau 2, compreendendo 43 % dos 

pacientes avaliados. Nos resultados de Hadadi et al. (2014), encontraram, de acordo com a 

classificação de Wagner, as seguintes porcentagens: grau 0, nenhum acometido ou 

classificado, grau 1 (11,79 %), grau 2 (28,71 %), grau 3 (47,69 %), grau 4 (11,79 %) e grau 

5 (5,12 %). Para Mlinaric-Missoni et al. (2005), 9,10 % dos pacientes foram classificados 

como grau 1; 18,20 % dos pacientes foram classificados em grau 2; 36,40 % dos pacientes 

foram classificados em grau 3; 31,80 % dos pacientes foram classificados em grau 4; e 4,50 

% dos pacientes foram classificados em grau 5 e nenhum paciente foi classificado em grau 0 

pela Classificação de Wagner. No estudo de Hefni et al. (2012), de 75 pacientes avaliados, 

nenhum apresentavam o grau 0; 13,30 % eram grau 1; 26,70 % eram grau 2; 24 % eram grau 

3; 21,3 % eram grau 4; e 14,70 % eram grau 5. Ainda com relação ao estudo anterior, o 

mesmo apresentou um elevado índice de pacientes que sofreram amputações (18 %), 

localizada ou generalizada, mostrando a gravidade da doença e suas complicações, 

corroborando com o presente estudo.      

Todos os pacientes elegíveis para este estudo estavam em uso de antibacterianos, 

mesmo os pacientes que não continha processo infeccioso e necrótico diagnosticado 

(pacientes ZSM08 e AAL77). Não se pôde afirmar qual foi o real motivo do uso de 

antibacterianos por essas duas pacientes, se por terapia contínua a uma infecção anterior ou 

profilaxia para procedimento cirúrgico. Não há evidências que justifiquem o uso de 

antibióticos em úlceras sem sinais clínicos de infecção; logo, a primeira necessidade, em 

face de um pé diabético, é a de definir a presença de infecção e a sua gravidade (DUARTE; 

GONÇALVES, 2011). Do contrário, nenhum paciente do nosso estudo estava em uso de 

antifúngicos, visto que em todas as amostras estudadas tiveram crescimento de fungos. Três 
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pacientes (MVS10, AGCM91 e MLA07) apresentaram em suas culturas, realizadas pelo 

laboratório terceirizado, infecções por espécies de Candida, porém nenhuma delas iniciou 

tratamento com antifúngico específico. Mlinaric-Missoni et al. (2005), afirmam que o 

tratamento para úlceras no pé diabético deve-se direcionar para a terapia antibacteriana e 

antifúngica. Os mesmos autores têm descrito os benefícios da terapia antifúngica sistêmica 

(flucitosina, fluconazol, itraconazol e terbinafina, em monoterapia ou associados), porém 

sem o processo de revascularização não melhora significantemente a qualidade de vida de 

pacientes com ulceras nós pés. Ainda no estudo anterior, é justificada a associação da terapia 

antifúngica com a antibacteriana, visto que em 59,10 % dos pacientes do estudo relatado 

tiveram algum tipo de amputação. Nos resultados de Lee et al. (2014), em 04 pacientes, 

todos tinham recebido terapia com antibacterianos para úlceras nos pés, porém nenhum 

paciente foi administrado terapia antifúngica. Ainda sobre esse estudo, as lesões ulcerativas 

nos pés foram de difícil tratamento, devido à dificuldade na cicatrização das feridas. Nair et 

al. (2006-2007), relataram a associação de Candida spp. em úlceras profundas no pé 

diabético, em que houve melhora significativa com a terapia com antifúngicos sistêmicos. 

Ainda no estudo anterior, os autores aconselham a necessidade de uma rotina micológica no 

pé diabético e tratamento com antifúngicos de modo racional, com base nos resultados da 

cultura. Para Chadwick (2013), o uso de antifúngicos tópicos e orais é essencial para 

tratamento do pé diabético. No estudo anterior, no caso clínico reportado, o paciente estava 

em uso de flucloxacilina e fluconazol e obteve uma melhoria em seu estado clínico após 

duas semanas de tratamento. Ainda no mesmo estudo, o autor relata que pacientes diabéticos 

tendem a ser mais resistentes ao tratamento com antifúngicos tradicionais, devido à 

hiperglicemia e dificuldade em manter uma boa higiene dos pés (normalmente devido à 

neuropatia, obesidade e retinopatia). Para Duarte e Gonçalves (2011), a terapêutica deve 

assim ser iniciada em base empírica, tendo o conhecimento sobre os patógenos 

predominantes no pé diabético, que são os Gram positivos (em particular os Staphylococcus 

aureus), em tecidos superficiais; e os Gram negativos (em particular espécies de 

Enterobacteriaceae), mais prevalentes em tecidos profundos, e os anaeróbios quando existe 

necrose.  

Com relação ao uso de medicamentos contínuos, 90,90 % dos pacientes usavam 

algum tipo de medicamento para doença crônica associada ao diabetes, sendo os anti-

hipertensivos os mais encontrados nos prontuários (77,92 %), pois a hipertensão foi a 

comorbidade mais associada aos pacientes diabéticos. Nos resultados de Vidal (2009), 
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observou-se que os pacientes que usavam anti-hipertensivos correspondiam a 57,8 % da 

amostra e apenas 10,5 % faziam o controle da pressão arterial e acompanhamento 

nutricional para a manutenção do nível glicêmico em parâmetros aceitáveis. O risco de 

amputação é elevado por causa da baixa adesão do paciente ao tratamento prolongado. O 

fator idade pode ser uma barreira para a adesão ao tratamento devido às alterações 

cognitivas e funcionais, interferindo no correto entendimento das informações fornecidas 

pelos profissionais de saúde e na capacidade do autocuidado por causa das limitações físicas 

impostas pela idade (VIDAL, 2009). Para Chadwick (2013), o risco de interações 

medicamentosas deve-se levar em consideração devido ao papel da polifarmácia, na qual os 

pacientes diabéticos estão sujeitos. 

Como a pesquisa foi realizada através da coleta de dados em prontuários, não 

conseguimos obter todos os dados necessários. Parâmetros importantes como a neuropatia 

periférica, glico-hemoglobina, glicemia pós-prandial e o estado de imunossupressão dos 

pacientes foram os dados ausentes no presente estudo. Esses dados possuem grande 

relevância para o desenvolviemnto do estudo, pois são informações importantes que servem 

para o prognóstico e evolução do tratamento dos pacientes diabéticos. A ausência desses 

dados prejudicou algumas análises e correlações com o desenvolvimento de úlcera no pé.  

A presença de úlcera em pacientes diabéticos decorre de uma crítica 

complicação da doença. Neste estudo, a maioria dos pacientes apresentou quadro de edema 

(44 pacientes – 57,14 %), necrose (75 pacientes – 97,40 %) e infecção (75 pacientes – 97,40 

%). A gravidade das úlceras nos pés de pacientes diabéticos é compatível com a quantidade 

de infecções e outras complicações, sendo um fator decisivo para a grande quantidade de 

desbridamentos realizados em nosso estudo. Em nosso estudo, correlacionamos o tipo de 

diabetes com a presença de edema, necrose e infecção, e não observamos diferença 

estatística entre esses quatro parâmetros analisados (p = 0,3275, p = 0,8276 e p = 0,6161, 

respectivamente).  Segundo os resultados de Mlinaric-Missoni et al. (2005), cerca de 36,40 

% dos pacientes apresentaram úlceras necróticas nos pés e processo infeccioso, sem 

administração de antimicóticos, apenas de antibacterianos.  

A amputação se configura como a consequência mais grave de ulcerações do pé 

diabético. Neste estudo, 54 pacientes (70,13 %) apresentaram algum tipo de amputação. Em 

nosso estudo, correlacionamos a presença de amputação com a glicemia de jejum, e não 

observamos significância estatística entre esses dois parâmetros analisados (p = 0,9266).  

Nos resultados de Hadadi et al. (2014), dos 196 pacientes recrutados para o estudo, 89 
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(45,40 %) sofreram algum tipo de amputação, sendo 47 amputações (52,81 %) nos dedos e 

42 amputações (47,19 %) ao nível da coxa. No estudo de Mlinaric-Missoni et al. (2005), 

59,10 % dos pacientes foram submetidos à amputação em parte ou em todo o pé, com 

processo inflamatório e necrótico evidente. Para Singh et al. (2013), as amputações são 

geralmente utilizadas quando o tratamento com outras medidas falharem, contudo, podem 

também ser uma medida preventiva para permitir um retorno mais rápido a rotina diária do 

paciente ou um melhor estado funcional. Para os autores deste último estudo citado, as 

amputações normalmente realizadas em úlceras do pé diabético são nos dedos dos pés 

(metatarsos), correspondendo a 30 % das amputações, e o tornozelo, com 25 % das 

amputações, locais onde sofrem maior pressão anatômica nos pés. Fata et al. (2010), 

notificaram que 16,70 % dos pacientes tiveram amputação dos dedos dos membros 

inferiores, pois foram os locais onde continham maior prevalência de úlceras. Vidal (2009) 

cita que os locais mais comuns de aparecimento de lesões são os dedos, devido às pressões 

externas elevadas causadas por atrofia da musculatura; sulcos interdigitais pela ocorrência 

de fissuras e pequenos cortes, favorecendo a colonização por fungos na pele; região distal do 

pé onde as proeminências dos metatarsos, quando ulcerados, podem originar foco de 

infecção que são capazes de penetrar nas articulações falangianas levando a infecções locais 

e/ou osteomielite; e região medial do pé, local de desenvolvimento de calosidades e lesões 

por representar região de apoio. Ainda no estudo de Vidal (2009), as áreas de maior pressão 

usualmente são as regiões distais dos metatarsos, região dorsal e plantar dos dedos dos pés, 

formando calosidades. Esses calos devem ser removidos porque funcionam como corpos 

estranhos e podem aumentar em até 30 % a pressão local, aumentando o risco de ulceração.  

A falta de orientação e informações sobre o diabetes e suas complicações 

repercute diretamente na qualidade vida dos pacientes. No presente estudo, 35 pacientes 

(45,46 %) relataram que examinavam os pés diariamente, enquanto que 42 pacientes (54,54 

%) não tinham esse hábito. Em nosso estudo, correlacionamos as orientações quanto aos 

cuidados com os pés com a localidade a qual residiam os pacientes do estudo e com a 

verificação diária dos pés, e não observamos diferença significativa entre esses três 

parâmetros analisados (p = 0,4923 e p = 0,8408, respectivamente). Gagliardi (2003) 

recomenda o exame regular dos pés, e todos os pacientes devem ter um espelho pequeno 

com o qual possam examinar a região plantar diariamente. Nos resultados de Wijesuriya et 

al. (2014), todos os pacientes disseram que examinavam seus pés diariamente para evitar 

infecções e lesões. Para Gemechu et al. (2013), todos os pacientes com diabetes devem 
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realizar exames sistemáticos nos pés, pelo menos uma vez por ano, e com maior frequência 

quando existir a presença de fatores de risco para úlceras nos pés. As medidas preventivas 

apropriadas incluem: educação continuada do paciente sobre os cuidados com os pés, 

controle glicêmico e da pressão arterial, cessação do tabagismo e uso de calçados 

adequados.  

O autocuidado é fator fundamental na prevenção das complicações em pés 

diabéticos e, para bom controle da doença, é preciso autogerenciamento efetivo diário. Os 

profissionais da saúde devem conscientizar os pacientes de modo a modificar sua atitude 

quanto ao autocuidado e aderir às recomendações de como cuidar dos pés, visto que dessa 

forma reduz significativamente os casos de ulcerações e, consequentemente, as amputações. 

Foram consideradas medidas de autocuidado para este estudo: orientação quanto aos 

cuidados dos pés, exames diários nos pés e secagem dos dedos após o banho e uso de creme 

hidratante em membros inferiores (VIDAL, 2009; GAGLIARDI, 2003; GEMECHU, 2013).  

Segundo Vidal (2009), a falta de orientação profissional pode elevar o risco de 

amputação de 2,10 % a 3,80 % por baixa adesão ao tratamento. Devem ser consideradas as 

barreiras que os profissionais de saúde encontram na abordagem da população, que 

apresenta pouco ou nenhum conhecimento e entendimento sobre o processo saúde-doença 

do DM. Pacientes que têm o conhecimento desses riscos e desenvolvem úlceras nos pés 

podem não buscar tratamentos alternativos por medo de perder o membro, retardando a 

intervenção médica; já outros resistem à adesão ao tratamento por crenças culturais. Os 

profissionais de saúde devem trabalhar na remoção desses obstáculos, estabelecendo 

vínculos com o paciente e seus familiares, fornecendo conhecimento sobre o processo 

patológico da doença e cuidados adequados aos pés e estimular o autocuidado. Esse 

processo é gradativo e depende de ações pontuais dos profissionais na comunidade assistida. 

Para Singh et al. (2013),  a educação aos pacientes diabéticos ajuda na prevenção de úlceras 

e sua recorrência. Esses mesmos autores afirmam que a educação do paciente e as práticas 

de autocuidado, como manter o pé higienizado e os cuidados com as unhas, são 

fundamentais. Segundo Gagliardi (2003), a proteção do pé é a medida mais importante, e o 

autocuidado pode reduzir o risco de ulceração. O simples uso de meias macias e grossas, 

evitando material sintético e sem costuras no nível dos pododáctilos, pode evitar lesões 

graves. Uso de sapatos apropriados com suporte adequado é uma medida preventiva para 

evitar o aparecimento de ulcerações nos pés. Segundo Singh et al. (2013), acima de tudo, a 

orientação quanto aos cuidados com os pés é uma condição que comprova a máxima “é 
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melhor prevenir que remediar”. Para estes autores ainda, o pé deve ser cuidadosamente 

inspecionado para identificar possíveis anormalidades, pele seca, fissuras, deformidades e 

calosidades. Chadwick (2013) afirma que, para evitar o desenvolvimento de infecções nos 

pés, o autor sugere manter uma boa higiene nos membros inferiores, observar as possíveis 

fissuras, cortes e lesões, bem como usar sapatos adequados, manter os pés secos diariamente 

e uso de meias limpas e confortáveis. Os pacientes devem evitar o contato direto dos pés no 

chão, usando sempre chinelos adequados. A conscientização do controle da glicemia deve 

ser sempre estimulada. Nos resultados de Carvalho et al. (2004), 35 % dos pacientes 

entrevistados disseram desconhecer a origem da lesão, e muitas vezes não sabiam precisar o 

tempo de evolução da mesma. Aliada à questão da provável existência de neuropatia, existe 

também a rejeição e o desconhecimento do paciente com relação à sua doença e aos 

cuidados relativos aos pés. Para Duarte e Gonçalves (2011), corrigir calçados inadequados, 

ou prescrever sapatos ortopédicos/plantares adaptados aos pés é fundamental. Para 

Wijesuriya et al. (2014), a educação dos pacientes diabéticos em relação à higiene 

apropriada dos pés é fundamental para o tratamento correto, tendo a necessidade da auto-

inspeção diária dos pés para detectar e controlar as infecções nos membros inferiores. Além 

disso, os pacientes devem ser educados frequentemente, relatando quaisquer mudanças nas 

unhas, tais como se dura, frágil ou alteração na sua cor. Recomenda-se ainda cortar as unhas 

dos pés, secá-los após o banho e evitar andar descalço, usando sempre calçado apropriado a 

fim de evitar o traumatismo nos pés. Para enfrentar toda essa demanda é necessária a 

formação de uma equipe interdisciplinar para gerenciar o cuidado, garantindo um 

atendimento especializado em todos os níveis de atenção à saúde. Os profissionais devem 

buscar estratégias para proporcionar educação contínua, conforme as necessidades 

individuais do diabético e de sua família. Estudos demonstraram que a baixa adesão do 

paciente pode estar relacionada às limitações do indivíduo em realizar ações de autocuidado, 

como inspeção dos pés, controle da obesidade e glicemia, conhecimentos sobre a diabetes e 

suas complicações e as condições socioeconômicas do paciente, que podem determinar o 

estilo de vida e a qualidade de vida das pessoas com DM (VIDAL, 2009; DUARTE E 

GONÇALVES, 2011; SINGH et al., 2013; CARVALHO et al., 2004). 

A secagem e a hidratação dos pés constituem fatores de prevenção para as 

infecções. No presente trabalho, 31 pacientes (40,26 %) relataram que faziam a secagem dos 

pés após o banho, e 46 pacientes (59,74 %) relataram que não fazia esse procedimento; além 

disso, 39 pacientes (50,65 %) disseram que usavam cremes para hidratação da pele, a fim de 
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evitar fissuras e calosidades, e 38 pacientes (49,35 %) não tinham esse hábito, sendo mais 

susceptíveis as infecções, devido à formação de calos e fissuras. Em nosso estudo, 

correlacionamos as orientações quanto aos cuidados com os pés e a informação se os 

pacientes realizavam a secagem entre os dedos após o banho e com uso de cremes 

hidratantes diariamente, e não observamos diferença significativa entre esses três parâmetros 

analisados (p = 0,2319 e p = 0, 4452, respectivamente). Segundo os resultados de Vidal 

(2009), cerca de 90 % dos pacientes avaliados hidratam a pele adequadamente. No estudo de 

Dangelser et al. (2003), pacientes diabéticos amputados demonstraram que, mesmo após 

orientação sobre cuidado com os pés, 63 % persistiram usando calçados inadequados, 50 % 

não examinavam os pés antes de calçar sapatos, 64 % não usavam hidratantes e apenas 39 % 

secavam entre os dedos. Segundo Smith et al. (2003), dentre os fatores evitáveis 

desencadeadores de úlcera que podem evoluir para amputação, os mais frequentes são os 

traumas nos pés, causados por calçados inapropriados e cortes de unhas inadequados. No 

estudo de Gagliardi (2003), recomenda-se o uso de cremes hidratantes para evitar o 

ressecamento e a formação de fissuras na pele, evitando, dessa forma, a entrada de 

microrganismos. Para Singh et al. (2013), as práticas de educação e autocuidado do 

paciente, como a manutenção da higiene dos pés e cuidados com as unhas, devem ser 

promovidos. A pele deve ser mantida hidratada, com a aplicação de hidratantes tópicos após 

a lavagem dos pés. Boulton et al. (2006) afirmam que pacientes diabéticos orientados 

apresentam maior frequência nas consultas médicas e maior adesão nos cuidados 

preventivos com os pés, como uso de sapatos fechados, secagem entre os dedos, hidratação 

da pele e corte adequado das unhas. Chadwick (2013), no caso clínico reportado por este 

autor, o paciente foi aconselhado a usar um emoliente diariamente nas regiões secas dos pés, 

porém evitando a umidade excessiva entre os dedos. A hidratação dos pés é fundamental, 

pois, segundo Singh et al. (2013), o DM afeta o Sistema Nervoso Autônomo, gerando uma 

pele mais ressecada e propícia à infecção; e a pele deve ser mantida hidratada, com a 

aplicação de hidratantes tópicos, aplicados após lavagem dos pés com sabão e água. Nos 

resultados de Wijesuriya et al. (2014), entre todos os pacientes, 39 % usavam creme ou óleo 

hidratante para a pele ou cuidados com os pés, além disso, todos eles cortavam as unhas 

regularmente e 69 % secavam os pés após o banho. 

Em nosso estudo utilizamos a metodologia micológica convencional, tais como 

o isolamento e a cultura das amostras em meios convencionais e seletivos, e a coloração de 

Gram, para identificarmos as leveduras presentes nas amostras, que apresentam 
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características morfo-tinturiais de Gram positivas. Para a identificação das leveduras 

isoladas foi utilizado o microcultivo com ágar fubá, adicionado de tween 80 a 1 %, e uso do 

meio diferencial cromogênico, para a identificação de espécies de Candida. Outros autores 

utilizaram a metodologia micológica convencional para a cultura fúngica, obtendo 

resultados satisfatórios quanto à identificação e isolamento das espécies de Candida 

(MLINARIC-MISSONI et al., 2005; ARAÚJO et al., 2005; NAIR et al., 2006-2007; 

WINGETER et al., 2007; FATA et al., 2010; ALVES et al., 2010; IBRAHIM et al., 2014; 

SILVA et al., 2015; OZER et al., 2016; KAUR et al., 2016; PRIGENT et al., 2016, no 

prelo).   

Nos resultados de Fata et al. (2010), apresentaram dificuldade quanto à coleta da 

amostra dos pacientes, visto que não conseguiram distinguir se o processo de infecção 

micótica se deu por conta de fungos patogênicos ou foi por fungos colonizadores da pele. A 

forma de coleta dos referidos autores foi com swab estéril, coletando amostras de tecidos 

superficiais. Em nosso estudo, utilizamos um bisturi para coleta de tecidos profundos dos 

pacientes elegíveis ao estudo, confirmando que os achados fúngicos encontrados nesses 

locais são de origem patogênica.  

Quatro amostras (RPMA129, JER86, NQP17 e MCP67) tiveram o crescimento 

de mais de uma colônia, no meio seletivo ágar Sabouraud com cloranfenicol, característica 

de leveduras de diferentes espécies, sendo, portanto, inoculadas em dois tubos de ensaios 

separadamente, cada amostra. Semelhante ao nosso achado, no estudo de Elfeky et al. 

(2016), observaram espécies de leveduras diferentes quando ao aspecto macromorfológico, 

sendo realizado ensaios nas diferentes cepas identificadas.  

Não se pôde afirmar que as placas continham 100 % de amostras fúngicas, pois 

em algumas placas houveram a contaminação bacteriana, apesar do meio ser seletivo para 

fungos; portanto, em vista dos achados científicos, podemos constatar que o crescimento 

adequado para fungos leveduriformes seria adequadamente em torno de 02 dias, 

padronizando dessa forma para as demais culturas fúngicas. Segundo Sidrim e Rocha 

(2012), para a visualização de blastoconídeos, pseudohifas e clamidósporos é necessário o 

crescimento ativo em 48 horas das cepas fúngicas. Meios mais seletivos podem ser 

utilizados, como o meio ágar Sabouraud + cloranfenicol e cicloeximida (Micosel®), que 

inibe qualquer tipo de crescimento bacteriano.  

As leveduras das espécies de Candida apresentam características morfo-

tinturiais de Gram positivas, de coloração azul a roxo intenso, sendo identificadas, por esta 
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técnica, em grande parte neste estudo. Nos resultados de Chellan et al. (2010), também 

realizaram a técnica de coloração de Gram em todas suas amostras fúngicas, apresentando as 

amostras leveduriformes com coloração Gram positivas característica.  

Nair et al. (2006-2007), utilizaram meio ágar fubá adicionado de tween 80 1 % 

para visualização de blastoconídeos, hifas e pseudohifas ramificadas em C. tropicalis; 

aglomerados esféricos de clamidósporos e células ovóides de blastoconídios em C. albicans; 

agregados alongados de blastoconídios septados e pseudohifas ramificadas em C. krusei; e 

presença de blastoconídios, mas não característicos, e presença de hifas gigantes em C. 

parapsilosis. Fata et al. (2010), Elfeky et al. (2016), Kaur et al. (2016) e Ozer et al. (2016) 

também utilizaram o mesmo meio para o mesmo objetivo e obteve resultados semelhantes 

aos nossos. 

Para Araújo et al. (2005), o ágar HiCrome Candida diferencial® é um meio 

cromógeno que permite a identificação presuntiva das leveduras por conter vários substratos 

enzimáticos que, hidrolizados pelas hexoaminidases correspondentes, permitem a 

identificação da levedura de acordo com a pigmentação exibida pela colônia em um tempo 

de 24 a 48 horas. A utilização do meio cromogênico contribuiu, em seu estudo, para um 

diagnóstico rápido das infecções causadas por leveduras do gênero Candida, favorecendo a 

aplicação de uma terapia antifúngica precoce e adequada. Porém, para Elfeky et al. (2016), a 

principal limitação do uso do meio cromogênico é a baixa discriminação entre as espécies de 

Candida, limitação esta encontrada em nosso estudo.  

Contrário aos nossos estudos, muitos autores encontraram como mais prevalente 

espécies de C. albicans em seus resultados (MLINARIC-MISSONI et al., 2005; NAIR et 

al., 2006-2007; FATA et al., 2010; CHELLAN et al., 2010; IBRAHIM et al., 2014; 

ELFEKY et al., 2016; NAGASHIMA et al., 2016; BUSCA et al., 2015; TAPIA et al., 2016; 

OZER et al., 2016; LI et al., 2016, no prelo).    

No estudo de Nair et al. (2006-2007), 65 % dos pacientes estudados 

apresentavam infecções fúngicas, sendo as espécies de Candida as mais isoladas (82 %). 

Destas, C. albicans foi a mais identificada (46 %), seguida por C. tropicalis (27 %), C. 

parapsilosis (17 %), C. guillermondi (5 %) e C. krusei (5 %), observadas em úlceras 

presentes em tecido profundos. No estudo de Fata et al. (2010), os autores identificaram em 

23 pacientes espécies de Candida, sendo C. albicans predominante (47,82 %), seguida por 

C. tropicalis (21,74 %).  C. parapsilosis, C. krusei e C. glabrata tiveram 1,0 % cada uma. 

Ainda com relação ao estudo de Fata et al. (2010), desse grupo de pacientes, 27,44 % das 



78 

 

espécies de Candida não tiveram identificação confirmada. No estudo de Papini et al. 

(2013), os autores identificaram que, dentre as espécies de Candida, no total de oito 

amostras, 100 % eram da espécie C. albicans. Nos resultados de Nagashima et al. (2016), 

identificou, em 73 pacientes com candidemia vulvovaginal, 54 pacientes com infecção por 

C. albicans e 19 pacientes com infecção por C. glabrata. Nos resultados de Elfeky et al. 

(2016), C. albicans foi a espécie isolada predominante (60,30 %), enquanto que, dentre as 

espécies não albicans, a mais comum foi C. glabrata (12,70 %). Nos resultados de Ibrahim 

et al. (2014), a espécie fúngica mais isolada foi C. albicans (65,30 %), seguida pelas 

espécies não albicans, C. tropicalis e C. glabrata, ambas com 16,30 %.   

Porém, em nosso estudo, observamos que as espécies de Candida não albicans 

foram mais prevalentes que as espécies de Candida albicans, semelhante a outros resultados 

na literatura (MLINARIC-MISSONI et al., 2005; WINGETER et al., 2007; BRITO et al., 

2007; BRITO  et al., 2009a; BRITO et al., 2009b; CHELLAN et al., 2010; ALVES et al., 

2010; ALANIO et al., 2011; PARADA et al., 2013; SILVA et al., 2015; KAUR et al., 2016; 

THEILLA et al., 2016).   

Nos resultados de Brilhante et al. (2016), os autores identificaram e avaliaram a 

resistência in vitro de espécies de Candida spp. identificadas e isoladas da lagoa de Catú, no 

município de Aquiraz, Ceará. Os autores identificaram 46 amostras de Candida spp., sendo 

37 isolados de Candida não albicans, de cinco espécies diferentes (C. tropicalis, C. 

parapsilosis, C. ciferri, C. guillermondii e C. famata) e nenhuma cepa de C. albicans.  

Nos resultados de Chellan et al. (2010), as leveduras predominantes foram de 

espécies não albicans, sendo: Candida parapsilosis (25,5 %), Candida tropicalis (22,7 %) e 

Candida albicans (10,6 %). Outras espécies de leveduras também foram identificadas: 

Trichosporon asahii (12,8 %) e espécies de Aspergillus (5,0 %). A espécie C. parapsilosis 

emergiu como o isolado fúngico mais comum no estudo de Chellan et al. (2010). Nos 

resultados de Mlinaric-Missoni et al. (2005), 08 espécies diferentes de Candida foram 

identificadas em pacientes diabéticos, dentre os 22 pacientes diabéticos com evidência 

clínica de infecção comprovada. O isolado fúngico predominente foi C. parapsilosis (45,50 

%), C. tropicalis (22,70 %), C. albicans (9,10 %) e C. glabrata (9,10 %). As espécies C. 

krusei, C. kefyr, C. famata e C. lipolytica foram isoladas em menor taxa (juntas perfazendo 

um total de 4,80 % dos pacientes). Estudos têm relatado que C. parapsilosis tem 

dramaticamente aumentado em importância e prevalência nas últimas duas décadas, e é 

conhecido por ser uma das principais causas de doenças invasivas por espécies de Candida, 
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sendo a espécie de Candida mais frequentemente isolada em úlcera do pé diabético por estes 

autores em suas pesquisas (CHELLAN et al., 2010; MLINARIC-MISSONI et al., 2005). 

Nos resultados de Parada et al. (2013), 163 pacientes foram recrutados para o estudo, e as 

leveduras foram o grupo de fungos mais prevalentes em úlceras nos pés de pacientes 

diabéticos, onde Candida parapsilosis (11,70 %) e Candida albicans (7,80 %) foram os 

mais frequentemente isolados espécies de Candida.  

Nos resultados de Alanio et al. (2011), de 118 amostras clínicas fúngicas de 89 

pacientes, os isolados mais frequentemente identificados foram C. glabrata (37 % dos 

casos), C. albicans (35 %) e C. krusei (16 %), corroborando com os achados de maior 

incidência de Candida não albicans, semelhante ao presente estudo. Nos resultados de Silva 

et al. (2015), as espécies de Candida não albicans foram responsáveis por 58,33 % dos 

casos de candidemia em hemoculturas, sendo a espécie C. parapsilosis a mais identificada 

(16,67 %). No estudo de Ozer et al. (2016), apesar de C. albicans ser a mais isolada 

comumente, estes autores relatam  um aumento da prevalência de espécies de Candida não 

albicans, principalmente espécies de C. tropicalis. Araújo et al. (2005), França et al., 

(2008), Nunes et al. (2011) e Silva et al. (2015), afirmam que, apesar da C. albicans ser o 

principal agente identificado nas infecções superficiais ou nas invasivas, tem aumentado a 

incidência de isolamentos de Candida não albicans, diretamente relacionadas a altos 

percentuais de mortalidade. Nestes estudos ainda, as pesquisas epidemiológicas realizadas 

em pacientes com câncer e fungemia mostraram diminuição do número de casos por C. 

albicans, e aumentado os casos de C. tropicalis e C. parapsilosis.  

Segundo Zardo e Mezzari (2004), Chakrabarti et al. (2009), Alves et al. (2010) 

Elfeky et al. (2016), Fornaria et al. (2016), e Bassetti et al. (2016), a espécie C. albicans é a 

mais frequente ainda isolada, responsável por 50 a 70 % de todas as infecções invasivas pelo 

gênero Candida. Porém, as espécies não albicans, como a C. tropicalis e C. parapsilosis, 

tem sido um patógeno presente, principalmente em pacientes imunossuprimidos, nas 

unidades de terapia intensiva, possivelmente devido à propagação da resistência antifúngica, 

ocasionada pelo uso inadequado e tratamento prolongado de antifúngicos.  

O que chama a atenção nesses estudos citados anteriormente é a quantidade de 

amostras identificadas e isoladas de espécies de Candida não albicans em relação às C. 

albicans, sendo esses resultados semelhantes ao presente estudo.  

Semelhante ao nosso estudo, quanto à espécie de Candida mais isolada, no 

estudo de Ozer et al. (2016), das amostras de Candida não albicans isoladas, a mais 
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incidente foi a C. tropicalis (20,20 %), seguido de C. parapsilosis (12,5 %). Semelhante ao 

estudo anterior, na pesquisa de Ozhak-Baysan et al. (2012), das amostras de Candida não 

albicans isoladas, a espécie C. tropicalis foi a mais incidente (20 %), seguida por C. 

glabrata (18 %), C. krusei (6 %), Candida famata (5 %), C. parapsilosis (4 %), C. kefyr (2 

%) e C. guilliermondii (1 %). No estudo de Nunes et al. (2011), de 81 isolados do gênero 

Candida spp., 25,90 % correspondiam à C. tropicalis, sendo a espécie fúngica não albicans 

mais isolada e identificada. No estudo de Kaur et al. (2016), entre os 90 isolados de espécies 

de Candida de pacientes internados na UTI, C. albicans representou 36,70 % e as espécies 

de Candida não albicans representaram 63,30 % de todos os casos de colonização por 

Candida spp. Dentre os 63,30 % de isolados de Candida não albicans, a mais prevalente foi 

C. tropicalis (41,10 %), seguida de C. glabrata (10 %), C. parapsilosis (6,70 %), C. krusei 

(3,30 %) e Candida kefyr (2,20 %). França et al. (2008), também encontraram a espécie C. 

tropicalis como a espécie de Candida não albicans mais identificada e isolada (15 %). Nos 

resultados de Chakrabarti et al. (2009), de 140 amostras coletadas dos pacientes do estudo, 

11,40 % eram C. albicans e 86,40 % eram espécies não albicans, onde C. tropicalis foi a 

espécie mais prevalente (42,10 %). A maioria dos estudos observacionais sobre candidemia 

relatou que C. albicans é a espécie mais isolada, no entanto, C. tropicalis vem tornando a 

espécie não albicans mais prevalente nos últimos anos (CHAKRABARTI et al., 2009; 

KAUR et al., 2016). C. tropicalis, vem se tornando cada vez mais prevalente no mundo, 

sendo a primeira mais identificada entre as espécies de Candida não albicans (MENEZES et 

al., 2009). Os autores citados anteriormente relatam que C. tropicalis tem emergido como 

um importante patógeno fúngico, se assemelhando ao presente estudo pela espécie fúngica 

mais identificada e isolada.  

Para Nagashima et al. (2016), a justificativa para o aumento da prevalência de 

espécies de Candida não albicans é devido ao uso indiscriminado de antifúngicos tópicos e 

orais de venda livre. Para Busca et al. (2015) e Kaur et al. (2016), o uso generalizado da 

profilaxia com fluconazol tem diminuído as infecções invasivas por C. albicans e 

aumentado os casos de infecções por espécies de Candida não albicans. Semelhantes aos 

estudos anteriores, Ener (1996), afirma que o uso frequente da profilaxia e o tratamento 

antifúngico resultam em infecções por espécies de Candida não albicans resistentes a 

antifúngicos. Pode-se especular que o uso generalizado da profilaxia antifúngica com os 

triazólicos impede a detecção eficaz de isolados fúngicos, que mascara a real magnitude da 
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resistência antifúngica em pacientes com infecções fúngicas invasivas (BUSCA et al., 

2015).   

Apenas uma amostra de C. krusei foi identificada em nosso estudo. É importante 

relatar que esta espécie de Candida é intrinsecamente resistente ao fluconazol, não sendo 

adequada sua prescrição em casos onde esta espécie de Candida seja identificada, sendo, 

portanto, uma justificativa plausível para a realização de testes de sensibilidade aos isolados 

clínicos. Outros estudos também identificaram uma baixa prevalência desta espécie de 

Candida (ARAÚJO et al., 2005; MLINARIC-MISSONI et al., 2005; NAIR et al., 2006-

2007; FATA et al., 2010; IBRAHIM et al., 2014).    

Neste estudo, para as amostras identificadas e isoladas de C. albicans, foram 

realizados o teste de sensibilidade aos antifúngicos: anfotericina B, cetoconazol, fluconazol 

e itraconazol, de acordo com a metodologia do CLSI-M27A2 (2002). Muitos estudos 

descritos na literatura têm utilizado essas drogas antifúngicas contra espécies de C. albicans, 

através da microdiluição em caldo, de acordo com a metodologia padronizada pelo CLSI 

M27-A2 (NUNES et al., 2011; DHANASEKARAN et al., 2014; NAGASHIMA et al., 

2016; ELFEKY et al., 2016; FORNARIA et al., 2016; KAUR et al., 2016; OZER et al., 

2016; THEILLA et al., 2016).   

Para a anfotericina B, o documento CLSI-M27A2, preconiza uma faixa de 

concentração de sensibilidade entre 0,25 a 1,0 µg/mL. Nosso estudo encontrou uma faixa de 

concentração entre 0,125 a 1,0 µg/mL, sendo, portanto, as amostras deste estudo sensíveis a 

esta droga antifúngica. Para o cetoconazol, a faixa de concentração de sensibilidade é entre 

0,03 a 16 µg/mL. Nosso estudo encontrou uma faixa de concentração entre 4,8 x 10
-4

 a 0,25 

µg/mL, sendo também, as amostras deste estudo, consideradas sensíveis à esta droga 

antifúngica. Uma baixa CIM foi constatada para o cetoconazol, devido termos utilizado 

concentrações finais (C2) decrescentes em nosso estudo, a fim de encontrarmos uma CIM 

ideal para o estudo. Para o fluconazol, o documento CLSI-M27A2, preconiza uma faixa de 

concentração de sensibilidade menor ou igual a 8 µg/mL, sendo amostras resistentes com 

concentrações maior ou igual a 64 µg/mL. Nosso estudo encontrou uma faixa de 

concentração entre 0,25 a 8 µg/mL, sendo, as amostras desse estudo, consideradas sensíveis 

à esta droga antifúngica. Por fim, para o itraconazol, a faixa de concentração, preconizada 

pelo CLSI-M27A2, seria menor ou igual a 0,125 µg/mL, sendo amostras consideradas 

resistentes para concentração maior ou igual a 1 µg/mL. O presente estudo encontrou uma 

faixa de concentração entre 0,03125 a 1 µg/mL, sendo, as amostras deste estudo, 
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consideradas sensíveis à esta droga antifúngica. Portanto, todas as amostras de C. albicans, 

identificadas e isoladas neste estudo, foram consideradas sensíveis às drogas antifúngicas 

testadas, segundo a metodologia e referências do CLSI-M27A2 (2002). Em vista dos 

resultados encontrados nesta pesquisa, podemos concluir que as drogas antifúngicas 

utilizadas ainda são potentes contra fungos provenientes do pé diabético.  

Nenhuma droga antifúngica foi administrada nos pacientes internados no HRN 

durante o período deste estudo, sendo, portanto, necessário para protocolos futuros do 

presente hospital, inserir uma terapia antifúngica para tratamento de pacientes diabéticos 

com complicações nos pés.  

Apesar das cepas de C. albicans serem todas consideradas sensíveis, não se pode 

negligenciar o uso racional de antifúngicos, a fim de não sofrermos com a problemática da 

resistência microbiana futura. Para Theilla et al. (2016), deve-se usar de modo racional as 

drogas antifúngicas, pois a resistência à estas pode tornar-se um problema no futuro. Para 

Zardo e Mezzari (2004), a resistência às drogas entre as espécies de Candida tem sido um 

problema crescente, tornando-se necessário o uso de testes de sensibilidade nos isolados 

clínicos. A identificação prévia das espécies de Candida e a determinação da sensibilidade 

in vitro têm sido recomendadas em alguns casos, como em pacientes portadores de diabetes, 

neoplasias e tratamento com imunossupressores. O conhecimento da sensibilidade às drogas 

torna possível melhorar o tratamento em casos de candidemias (ZARDO E MEZZARI, 

2004).  

O teste de sensibilidade realizado com a cepa padrão de C. parapsilosis ATCC 

22019 apresentou, para as drogas anfotericina B, cetoconazol e itraconazol, sensibilidade de 

acordo com os critérios descritos pelo CLSI-M27A2, porém para o fluconazol, mostrou-se 

com sensibilidade dose-dependente de acordo com os critérios do mesmo documento. Nos 

estudos de Wingeter et al. (2007), Nagashima et al. (2016), Kaur et al. (2016), Theilla et al. 

(2016) e Ozer et al. (2016) também utilizaram como controle positivo a cepa padrão de C. 

parapsilosis ATCC 22019, apresentando resultados com a CIM dentro dos critérios de 

sensibilidade proposto pelo CLSI-M27A2 (2002), semelhantes ao nosso estudo.  

Para Nunes et al. (2011), C. albicans é a principal levedura isolada, 

principalmente em infecções nosocomiais, e o principal agente de fungemia no mundo, por 

isso a necessidade da realização de testes de sensibilidade nestas espécies. Para este autor, 

em seu estudo, em 81 isolados clínicos, 33 foram identificados como C. albicans, testados 

contra as drogas antifúngicas: fluconazol, anfotericina B, voriconazol e itraconazol, sendo 
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todos os isolados clínicos sensíveis às drogas testadas. Nos resultados de Ozer et al. (2016), 

não foi observado qualquer resistência das amostras clínicas aos antifúngicos testados. Para 

este autor ainda, a sensibilidade antifúngica de diferentes espécies de Candida não é 

uniforme, e cada um dos estudos tem um perfil de sensibilidade antifúngico específico. No 

estudo de Fornaria et al. (2016), todas as cepas isoladas de C. albicans foram sensíveis aos 

antifúngicos cetoconazol, anfotericina B, nistatina, fluconazol e itraconazol. Ainda sobre o 

estudo anterior, os autores relataram que C. albicans exibe uma sensibilidade variável aos 

diferentes tipos de triazólicos, tornando-se importante descrever o perfil de sensibilidade 

contra várias drogas antifúngicas para uma melhor conduta terapêutica. No estudo de Theilla 

et al. (2016), os autores realizaram testes de sensibilidade contra cepas de C. albicans 

isoladas de vulvovaginites, onde obtiveram valores de CIM muito abaixo dos preconizados 

pelo CLSI-M27A2 (2002), indicando que as drogas antifúngicas utilizadas (anfotericina B, 

cetoconazol, itraconazol, fluconazol, terbinafina e nistatina) apresentaram boa atividade in 

vitro contra as cepas testadas, reforçando que a espécie C. albicans foi sensível aos agentes 

antifúngicos testados, resultados semelhantes ao nosso estudo. Nos resultados de Silva et al. 

(2015), C. albicans também foi sensível nos testes de sensibilidade ao antifúngico testado 

(apenas o fluconazol). Ibrahim et al. (2014), identificaram que C. albicans foi mais sensível 

que espécies não albicans em seu estudo. Podemos concluir que todos os estudos 

referenciados anteriormente apresentaram C. albicans sensível aos antifúngicos testados, 

embora o fluconazol continue sendo o fármaco antifúngico de escolha para candidemias.  

Contrário aos nossos resultados, no estudo de Chellan et al. (2010), a 

sensibilidade ao fluconazol, itraconazol, voriconazol, flucitosina, e anfotericina B foi 

avaliada para 130 isolados de C. albicans. A taxa de resistência dos isolados de C. albicans 

foi de 1,5 % para a flucitocina, 3,9 % para o fluconazol, 6,9 % para anfotericina B, 6,9 % 

para o voriconazol, e 17,7 % para o itraconazol. No estudo de Brito et al. (2007), avaliando a 

sensibilidade antifúngica de cinco espécies de C. albicans identificadas e isoladas de cães, 

encontrou os seguintes resultados: para a anfotericina B, três CIM com 0,25 µg/mL e duas 

CIM com 0,5 µg/mL, sendo todas as cepas sensíveis à este antifúngico; para o cetoconazol, 

todas as amostras foram superiores a 64 µg/mL, sendo, portanto, amostras consideradas 

resistentes à este antifúngico; para o fluconazol, quatro amostras tiveram CIM acima de 64 

µg/mL, sendo consideradas amostras resistentes, e uma amostra com CIM igual a 2 µg/mL; 

e para o itraconazol, todas as amostras tiveram CIM acima de 16 µg/mL, sendo todas 

resistentes. Em outros estudos, dos mesmos autores (BRITO et al., 2009a), amostras 
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coletadas de cães de diferentes raças, na região perianal, identificaram duas espécies de C. 

albicans, e avaliaram a sensibilidade antifúngica destas, sendo para a anfotericina B, uma 

cepa com CIM igual a 0,25 µg/mL e outra com CIM igual a 1 µg/mL, ambas consideradas 

sensíveis; para o cetoconazol, ambas cepas com CIM igual a 16 µg/mL, ainda consideradas 

sensíveis, segundo o CLSI-M27A2 (2002); para o fluconazol, uma cepa com CIM igual a 32 

µg/mL, considerada sensível, e a outra cepa com CIM igual a 64 µg/mL, considerada uma 

cepa resistente, segundo o  CLSI-M27A2 (2002); e para o itraconazol, ambas as cepas 

apresentaram CIM acima de 16 µg/mL, onde as duas são consideradas resistentes. Apesar 

das amostras do estudo de Brito et al. (2007) e Brito et al. (2009a) serem diferentes das 

amostras do presente estudo, podemos comparar o grau de sensibilidade e resistência 

utilizando a mesma metodologia e referência do CLSI (2002).  

Mais estudos são necessários para complementar este no que diz respeito aos 

testes de sensibilidade, principalmente com outras espécies de Candida, como as espécies de 

C. tropicalis e C. parapsilosis, de maior prevalência em muitos estudos. O tratamento com a 

terapia antifúngica específica proporciona benefício maior do que a terapia empírica 

(ZARDO; MEZZARI, 2004; BUSCA et al., 2015).  

Muitos autores afirmam, em suas pesquisas, que a maioria das infecções do pé 

diabético é de natureza polimicrobiana (MLINARIC-MISSONI et al., 2005; NAIR et al., 

2006-2007; CHELLAN et al., 2010; HEFNI et al., 2012; GEMECHU et al., 2013; 

CHADWICK, 2013). Estes mesmos estudos têm relatado sobre a prevalência e espectro de 

infecções bacterianas em pé diabético, no entanto, a magnitude das infecções fúngicas têm 

sido negligenciadas.   

No presente trabalho, correlacionamos as infecções bacterianas com as infecções 

fúngicas, semelhantes a outras pesquisas descritas na literatura (MLINARIC-MISSONI et 

al., 2005; NAIR et al., 2006-2007; CHELLAN et al., 2010; HEFNI et al., 2012; 

GEMECHU et al., 2013; CHADWICK, 2013). Das 62 culturas realizadas pelo laboratório 

terceirizado, foram identificadas 155 espécies de microrganismos, sendo 151 bactérias, onde 

as Gram negativas foram as mais prevalentes (99/151 – 65,56 %) e as bactérias Gram 

positivas em menor prevalência (52/151 – 34,44 %). Nota-se uma maior prevalência de 

bactérias Gram negativas devido à coleta das amostras, realizadas de tecidos profundos de 

pacientes diabéticos com úlceras nos pés, resultados estes semelhantes aos da literatura 

pesquisada (CARVALHO et al., 2004; MLINARIC-MISSONI et al., 2005; DUARTE; 
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GONÇALVES, 2011; HEFNI et. al., 2012; VIDAL, 2013; GEMECHU et al., 2013; 

HADADI et al., 2014).  

Em 04 culturas foram identificadas, pelo laboratório terceirizado, leveduras do 

gênero Candida spp., de 2 espécies diferentes, sendo três culturas de C.tropicalis e uma 

cultura de C.albicans. Porém, em nosso estudo, todas as amostras foram identificadas 

fungos, através da metodologia micológica convencional.  

Em nosso estudo, correlacionamos a presença de infecção bacteriana com a 

presença de infecção fúngica, e não observamos diferença significativa entre esses dois 

parâmetros analisados (p = 0,0742). 

Segundo Nair et al. (2006-2007), feridas diabéticas têm um ambiente 

microbiológico complexo, com microrganismos mistos que muda ao longo do tempo. 

Grande parte das amputações de membros inferiores em diabéticos é precedida por infecções 

polimicrobianas em feridas. A sinergia entre bactérias e fungos tem um papel relevante no 

processo de cicatrização das feridas diabéticas. O atraso do processo de cicatrização 

correlaciona-se com as infecções mistas. Nos resultados de Mlinaric-Missoni et al. (2005), 

as infecções fúngicas isoladas estavam presentes em 31,80 % dos pacientes, porém 68,20 % 

dos pacientes apresentaram infecções mistas por fungos e bactérias, com mais severas 

consequências. Dos isolados bacterianos, a maioria eram Gram negativos, por se tratar de 

amostras coletadas de tecidos profundos, sendo as espécies do gênero Enterobacteriaceae 

(Proteus spp., Serratia spp., Morganella spp.) e P.aeruginosa spp. as mais prevalentes, 

resultados estes semelhantes aos nossos. No estudo de Lee et al. (2014), os autores afirmam 

que muitos estudos na literatura relatam sobre a incidência das infecções bacterianas em pé 

diabético, no entanto, as infecções fúngicas tem recebido pouca atenção. Ainda nesse estudo, 

o autor relata possível relação entre a infecção fúngica e o atraso na cicatrização das feridas, 

sendo importante estudar a real patogenicidade dos fungos nas feridas do pé diabético e sua 

possível contribuição para o retardamento da cicatrização das feridas. Além disso, o 

tratamento com antifúngicos precisa ser levado em consideração.  

No estudo de Nair et al. (2006-2007),  os pacientes avaliados tiverem de 6 a 8 

semanas para cicatrização completa das úlceras calcâneas, devido à natureza polimicrobiana 

presente nas feridas. No caso clínico do estudo de Chadwik (2013), foi realizada a cultura e 

identificou o sinergismo entre S. aureus e Candida spp., dificultando a cicatrização dos 

pacientes avaliados. Nos resultados de Chellan et al. (2010), de 518 pacientes estudados, a 

prevalência de bactérias nas infecções em tecidos profundos foi de 79,70 % (413/518). Entre 
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estes, 55,30 % foram Gram negativas e 44,70 % foram Gram positivas. As bactérias 

predominantes foram: Enterococcus faecalis (14,10 %), S. aureus (12,20 %), P.aeruginosa 

(10,80 %), Klebsiella pneumoniae (7,90 %), Escherichia coli (7,70 %) e Staphylococcus 

coagulase negativo (5,80 %). Ainda sobre o estudo anterior, quando dois patógenos 

oportunistas, como P. aeruginosa e C. albicans ou S. aureus e C. albicans, estão presentes 

em feridas diabéticas, houve um maior tempo de duração para cicatrização das feridas. O 

sinergismo entre as espécies do gênero Enterobacteriaceae e espécies do gênero Candida 

spp. aumenta o potencial patogênico e a habilidade de ampliar as úlceras nos pés, indicando 

que Candida spp. possuem papel secundário na iniciação e duração de úlceras em pé 

diabético. Os autores citados anteriormente concluem que algumas bactérias agem em 

sinergia mista microbiana com fungos e infecções mistas aeróbia-anaeróbia. O efeito 

sinérgico pode ser devastador para o paciente, causando inúmeros procedimentos cirúrgicos 

(desbridamentos, revascularizações e arteriografias), com consequente óbito do paciente 

diabético.  

Contrariamente aos estudos anteriores e aos nossos resultados, no estudo de 

Hefni et al. (2012), de 75 pacientes avaliados, 52 % das culturas revelaram a presença de um 

único microrganismo, 40 % tinham infecções mistas, bactérias e fungos (principalmente 

bactérias Gram negativas aeróbias e leveduras do gênero Candida, respectivamente, sendo 

mais indicado prescrever antibacterianos e antifúngicos contra bactérias e fungos dessa 

natureza) e 8 % não apresentaram crescimento. Ainda sobre o estudo anterior, os autores 

afirmam que a gravidade da infecção foi proporcional à profundidade da infecção.  

Não podemos afirmar quais foram os critérios realizados pelos clínicos e 

cirurgiões para solicitar exames de cultura, visto que 62 pacientes foram solicitados exames 

de culturas e 15 pacientes não foram solicitados, além de o próprio laboratório terceirizado 

ter realizado apenas quatro culturas fúngicas, com os resultados semelhantes ao da presente 

pesquisa, onde, em todas as amostras, tiveram crescimento fúngico. Em nosso estudo, 

correlacionamos a presença de infecção com os resultados dos exames de culturas dos 

pacientes, e não observamos significância estatística entre esses dois parâmetros analisados 

(p = 0,0638). Em vista dos resultados apresentados anteriormente, é necessário que o 

laboratório terceirizado que presta serviços ao HRN, solicite exames de culturas, tanto para 

bactérias como para fungos, para pacientes diabéticos portadores de úlceras nos pés. 

Portanto, clínicos e cirurgiões precisam solicitar exames de culturas de fungos de rotina, de 
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forma complementar as culturas bacterianas, para o tratamento adequado das úlceras em pé 

diabético.  

O desfecho clínico dos pacientes elegíveis para este estudo foi avaliado em 

termos de recidivas e revascularizações e altas e óbitos. Feridas diabéticas são 

constantemente reinfectadas quando não há o controle sanitário e glicêmico necessários, 

havendo um aumento do tempo de hospitalização do paciente. Neste estudo, um alarmante 

dado encontrado foi que 97,40 % dos pacientes (75/77) retornaram para o Centro Cirúrgico 

do HRN para a realização de um novo procedimento de desbridamento (média de duas 

amostras por paciente). Medidas de autocuidado, conhecimento sobre a doença e suas 

complicações, e controle sanitário e bioquímico (glicemia, glico-hemoglobina e neuropatia 

diabética) são necessários informar aos pacientes diabéticos constantemente. Em nosso 

estudo, correlacionamos a realização de cirurgias de desbridamentos com a presença de 

infecção e a falta de controle glicêmico (glicemia de jejum), e não observamos diferença 

significativa entre esses três parâmetros analisados (p = 0,0805 e p = 0,0741, 

respectivamente). Segundo Vidal (2009), úlceras já cicatrizadas têm maior probabilidade de 

se recontaminarem se não forem adotadas medidas preventivas. Desta informação anterior, 7 

a 20 % podem evoluir para amputação.  

Para Hadadi et al. (2014), dos 196 pacientes, 25 (12,10 %) realizaram 

desbridamentos cirúrgico. Wijesuriya et al. (2014), do total de pacientes elegíveis para o 

estudo (385), 39 % dos pacientes fizeram procedimento cirúrgico anteriormente 

(desbridamentos, arteriografia e/ou revascularizações). Singh et al. (2013),  afirmam que o 

desbridamento da ferida pode acelerar a cicatrização, removendo o tecido necrosado, 

materiais particulados ou materiais estranhos e carga microbiana. A revascularização é útil 

sempre quando a isquemia se agravar.  

Como uma das últimas medidas de alívio para o paciente diabético, os médicos 

vasculares realizam o procedimento de revascularização, em que, neste estudo, foram 

realizados em 20,78 % dos pacientes (16/77). Em nosso estudo, correlacionamos a 

realização da cirurgia de revascularização com a presença de infecção e a falta de controle 

glicêmico, e não observamos diferença significativa entre esses três parâmetros analisados (p 

= 0,9746 e p = 0,9829, respectivamente). Segundo Nair et al. (2006-2007), tecidos 

desvitalizados são mais propensos à infecção e dificuldade de cicatrização, sendo 

necessários cirurgias de revascularização para melhorar o fluxo sanguíneo periférico. No 

estudo de Vidal (2009), diante de um trauma maior, há necessidade de maior fluxo 
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sanguíneo para a região dos membros inferiores, pela ativação dos sistemas complemento e 

cininas que, dentre outras funções, aumentam a permeabilidade dos capilares sanguíneos 

para a rápida chegada das células de defesas e início do processo de reconstrução tissular. A 

deficiência da circulação periférica prejudica a resposta ao trauma, dificultando a 

cicatrização e favorecendo processos infecciosos, por isso a necessidade de 

revascularizações recorrentes na tentativa de evitar a amputação do pé de pacientes 

portadores de úlceras. 

Para os critérios de alta ou óbito dos pacientes, foi levado em consideração 

apenas o período do estudo vigente. Um dado alarmante coletado pelo autor foi que 14,29 % 

dos pacientes (11/77) foram a óbito por complicações vasculares em pacientes diabéticos. 

Em nosso estudo, correlacionamos a alta hospitalar do paciente com a presença de infecção 

e a falta de controle glicêmico, e não observamos diferença significativa entre esses três 

parâmetros analisados (p = 0,0685 e p = 0,5959, respectivamente). Também 

correlacionamos o óbito do paciente com a presença de infecção e a falta de controle 

glicêmico, e não observamos diferença significativa entre esses três parâmetros analisados (p 

= 0,0770 e p = 0,5959, respectivamente). Como a pesquisa foi realizada através de coleta de 

dados em prontuários, não conseguimos obter todos os dados de alta ou óbito dos pacientes, 

estando ausente em 15,58 % dos pacientes (12/77). A perda desses dados prejudicou 

algumas análises e correlações a fim de estimar a real dimensão das complicações que 

sofrem os pacientes diabéticos, bem como o desfecho clínico do paciente. Estratégias de 

prevenção no nível primário devem ser adotadas, principalmente no desenvolvimento do 

autocuidado e no autogerenciamento do controle glicêmico e sanitário dos pacientes, 

podendo reduzir essa elevada taxa de mortalidade, apresentada neste estudo, no futuro. No 

estudo de França et al. (2008), encontraram uma elevada taxa de mortalidade (56 %), dentre 

os pacientes selecionados para o estudo (100 pacientes), diagnosticados com candidemia, 

associados a outras variáveis, como a gravidade da doença base (diabetes mellitus, neoplasia 

e doenças vasculares), idade do paciente, espécie fúngica identificada, internamento na UTI 

e prognóstico, apesar da maioria ter recebido tratamento antifúngico prévio, durante o 

período do estudo. No estudo de Chakrabarti et al. (2009), 6 pacientes adultos continham 

diabetes associado à casos de candidemia, onde todos estes foram a óbito durante o período 

do estudo.  

Em vista do exposto, é necessária a correta compreensão sobre as consequências 

do mau controle do DM e estimular os pacientes a mudar suas crenças e mitos adquiridos ao 
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longo de sua convivência com a doença. O baixo entendimento dos pacientes sobre o 

processo saúde-doença do DM pode ter sido o principal fator de amputações e óbitos. O 

autocuidado é fator importante na prevenção de complicações em pés diabéticos e, para bom 

controle da doença, é preciso autogerenciamento efetivo. Os profissionais da saúde devem 

conscientizar os pacientes de forma a modificar sua atitude quanto ao autocuidado e aderir 

às recomendações de como cuidar dos pés.  

Como a pesquisa foi realizada através de coleta de dados em prontuários, não 

conseguimos obter todos os dados necessários. Parâmetros importantes como a neuropatia 

periférica, glico-hemoglobina e glicemia pós-prandial foram os dados ausentes no presente 

estudo. A perda desses dados prejudicou algumas análises e correlações com o 

desenvolvimento de úlcera no pé. As estratégias de prevenção no nível primário da saúde 

devem ser voltadas para a independência do paciente no desenvolvimento do autocuidado e 

no autogerenciamento do controle glicêmico e sanitário.   
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7 CONCLUSÃO 

 

As infecções fúngicas dos pés em pessoas com diabetes não devem ser 

ignoradas, principalmente porque as espécies de Candida possuem potencial papel na 

patogênese da ulceração dos pés, e estas estavam presentes em todos os isolados fúngicos de 

nosso estudo, com maior prevalência da espécie C. tropicalis. Dessa forma, a avaliação 

clínica e laboratorial micológica, ausente no HRN, é necessária nos pacientes diabéticos 

portadores de úlceras nos pés. As infecções nos pés de pacientes diabéticos requerem 

atenção cuidadosa e gestão coordenada por uma equipe multidisciplinar, reforçando ações 

preventivas e conscientizando os pacientes sobre a importância do controle glicêmico, uso 

de calçados adequados, prevenção de traumatismos e autoexame diário nos pés. A alta taxa 

de amputação observada no presente estudo poderia contribuir para o fato de que a maioria 

dos pacientes terem sido encaminhados ao Centro Cirúrgico tardiamente, alguns sendo 

residentes em locais ou sítios distantes, sem nenhuma unidade básica de saúde próxima, e 

predominantemente sem escolaridade, justificando sua falta de conhecimento para com a 

doença e suas complicações. Educando e orientando os pacientes e solicitando para 

inspecionar os pés com mais frequência pode diminuir as complicações relacionadas ao 

diabetes. O tratamento deve envolver cuidados, levando em consideração as comorbidades 

dos pacientes diabéticos, principalmente a hipertensão. O tratamento com antifúngicos e 

antibacterianos associados deve ser iniciado o mais cedo possível para impedir a gravidade 

do pé diabético, e medidas preventivas devem ser utilizadas para evitar a infecção e 

reinfecção, visto que nenhuma terapia antifúngica foi adotada para os pacientes neste estudo, 

no período avaliado. Aos médicos são recomendados solicitar culturas micológicas antes do 

início ou durante a antibioticoterapia empírica. Apesar das cepas de C. albicans serem todas 

consideradas sensíveis, não se pode negligenciar o uso racional de antifúngicos, a fim de não 

sofrermos com a problemática da resistência microbiana futura. É necessária a padronização 

de metodologias mais diretas e baratas para permitir o conhecimento da sensibilidade dos 

isolados clínicos. As metodologias padronizadas até o momento são difíceis de serem 

executadas no laboratório clínico de rotina, devido a sua complexidade de realização ou, 

quando comerciais, apresentam custo elevado. Havendo essa padronização e praticidade, o 

perfil de sensibilidade poderá ser realizado na rotina laboratorial, contribuindo para o 

sucesso da terapêutica. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO APLICADO AOS PACIENTES 

PORTADORES DE ÚLCERAS DE PÉ DIABÉTICO 

QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO APLICADO AOS  

PACIENTES PORTADORES DE ÚLCERAS DE PÉ DIABÉTICO 

                    

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

NOME:  

GÊNERO:   (     ) MASCULINO   (      ) FEMININO 

IDADE:                                     ANOS 

DATA DE NASCIMENTO:            /               / 

ENDEREÇO:  

BAIRRO:                                                                                    CIDADE: 

                    

HISTÓRICO CLÍNICO 

TIPO DE DIABETES: (     ) TIPO 1      (     ) TIPO 2    (      )  NÃO SABE 

HÁ QUANTO TEMPO SABE QUE TEM DIABETES ?                    ANOS     (       )  NÃO SABE 

POSSUI OUTRAS DOENÇAS CONCOMITANTES AO DIABETES? (    ) SIM  (     ) NÃO 

QUAL (IS)? 

                    

AVALIAÇÃO GERAL 

GLICEMIA DE JEJUM:                      mg/dL          

CLASSIFICAÇÃO DA ÚLCERA DE PÉ (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DE WAGNER):  

(     ) GRAU 0   (     ) GRAU 1   (     ) GRAU 2   (     ) GRAU 3   (     ) GRAU 4   (     ) GRAU 5  

PRESENÇA DE DOENÇA VASCULAR PERIFÉRICA ? (    ) SIM   (     ) NÃO 
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TRATAMENTO COM ANTIBIÓTICOS ? (    ) SIM   (     ) NÃO 

QUAL (IS)?: 

TRATAMENTO COM ANTIFÚNGICOS NAS ÚLTIMAS QUATRO SEMANAS: (    ) SIM  (     ) 

NÃO 

OUTROS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO ? (    ) SIM  (     ) NÃO 

QUAL (IS)? ______________________________________________________________________ 

                    

INSPEÇÃO DO PÉ 

AMPUTAÇÃO: (    ) SIM  (     ) NÃO.  LOCAL:  

EDEMA: (    ) SIM  (     ) NÃO.  LOCAL:  

NECROSE: (    ) SIM  (     ) NÃO.  LOCAL: 

INFECÇÃO: (    ) SIM  (     ) NÃO.  LOCAL:  

                    

HÁBITOS/AUTOCUIDADO 

EXAMINA OS PÉS DIARIAMENTE ?: (    ) SIM  (     ) NÃO 

SECA ENTRE OS DEDOS APÓS O BANHO ?: (    ) SIM  (     ) NÃO 

USA CREMES PARA HIDRATAR OS PÉS DIARIAMENTE ?: (    ) SIM  (     ) NÃO 

JÁ RECEBEU ORIENTAÇÃO QUANTO AOS CUIDADOS COM OS PÉS ?: (    ) SIM  (     ) NÃO 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) e participar na 

pesquisa de campo referente ao estudo intitulado: INCIDÊNCIA DE INFECÇÕES FÚNGICAS 

EM ÚLCERAS DE PÉ DIABÉTICO, desenvolvida por Aristides Ávilo do Nascimento, a quem 

poderei consultar a qualquer momento que julgar necessário através do telefone (088) 99947 2454.  

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da 

pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos. Fui também esclarecido (a) de 

que os usos das informações por mim oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à 

pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do 

Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. 

O acesso e a análise dos dados e amostra coletados se farão apenas pelos pesquisadores 

e seus coordenadores. Fui ainda informado (a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer 

momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou 

constrangimentos. Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

 

Atenciosamente,  

_________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 
Declaro que tomei conhecimento do estudo cujo título é: INCIDÊNCIA DE 

INFECÇÕES FÚNGICAS EM ÚLCERAS DE PÉ DIABÉTICO. Compreendi seus propósitos e, 

concordo em participar da pesquisa, estou ciente de que em qualquer momento posso retirar meu 

consentimento na participação deste estudo.  

CEP-UFC/Fortaleza 

Endereço: Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 

Município: Fortaleza- UF: CE 

Bairro: Rodolfo Teófilo 

Telefone: (085) 3366-8344 

 

 

Sobral, ______ de _____________de 201___. 

 

 

 

Ciente: ________________________________________________________________ 

Assinatura do Paciente/Responsável 

 

 

 

          _______________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO C - PARECER TÉCNICO DO COMITÊ DE ÉTICA  

 

 


