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Introdução 

As patologias causadas por fungos estão principalmente listadas entre os vegetais, 

sendo considerados os principais fitopatógenos dentre todos os microrganismos. Por 

conta de um reduzido repertório de fatores de virulência, a importância dos fungos 

como zoopatógenos é relativizada em vista da frequência das patologias por bactérias 

e vírus. Assim, percebe-se que requisitos como status imune  e condição orgânica 

geral do hospedeiro, são fatores importantes na aquisição e desenvolvimento de 

patologias por fungos nas espécies animais. 

Os fungos são portanto, considerados patógenos oportunistas, mas existem algumas 

exceções: os fungos dimórficos, que pela capacidade de transitar entre as formas 

filamentosa e leveduriforme, tornam-se patógenos primários; os fungos dermatófitos, 

grupo mais amplamente distribuído entre as espécies animais, graças à habilidade de 

utilizar queratina como fonte nutricional primordial; e os fungos demáceos, que por 

conta de pigmentação melaninogênica e da possibilidade de formar corpos de 

resistência (esclerotos ou esclerócios), podem causar importantes alterações teciduais 

inflamatórias. 

No caso específico dos fungos demáceos, estes possuem estreita relação com 

vegetais e raramente são encontrados como microbiota normal animal. A melanina 

fúngica encontrada em grandes concentrações em sua parede celular, os torna 

resistentes a radiação violeta natural, a enzimas líticas produzidas por outros 

microrganismos e mesmo à ação de muitos desinfetantes e antibióticos antimicóticos. 

Como os demais fungos filamentosos, sua dispersão é preferencialmente aerógena, 

porém raramente a inalação de conídios incorre em estabelecimento de morbidade. 

Entretanto, quando introduzidos de forma traumática na corrente linfática, podem 

proliferar, formar os esclerotos, resistir à atividade imune e produzir alterações 

inflamatórias fibróticas subcutâneas, como ocorre nos casos de cromomicose  ou 

cromoblastomicose e da feohifomicose. 

Justificativa - Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi, num primeiro momento, comparar a ocorrência e 

distribuição de fungos demáceos entre uma ambiente urbano de trabalho e um 

ambiente natural, levando-se em conta que a melanina fúngica destas espécies 

poderia torna-las mais aptas ao desenvolvimento em um ambiente fortemente 

impactado por produtos químicos variados e atmosfera modificada por fontes de 

radiação diversas. 

Metodologia 

Realizaram-se amostragens de anemófilos pela técnica de deposição simples, em 

ambiente fechado de trabalho (estabelecimento farmacêutico de médio porte) e em 



ambiente aberto em condições nativas sem cultivos ou exploração mineral. As 

amostragens foram realizadas na mesma época do ano. O meio de cultura utilizado foi 

Sabouraud-Dextrose Agar, e logo após cada coleta, as placas foram transportadas 

para o Laboratório de Microbiologia, onde permaneceram incubadas a temperatura 

ambiente por 10 dias. Após esse período foram realizadas a contagem do número de 

unidades formadoras de colônias (UFC) e o repique para Batata-Dextrose Agar em 

tubos e em placas, que foram novamente incubados por 10 dias a temperatura 

ambiente. Após essa etapa, foi realizada a leitura de macromorfologia em placas 

(Colônia-Gigante) e a montagem de laminocultivos em Batata-Dextrose Agar. O 

processamento dos laminocultivos ocorreu após 10 dias de incubação em temperatura 

ambiente, e em câmara úmida. As lâminas então obtidas, coradas por Azul de 

Lactofenol Algodão, foram utilizadas para leitura de micromorfologia e conclusão da 

etapa de identificação dos isolados. 

Resultados  

Embora as amostras de ambiente natural (menos sujeitas à ação do homem), tenham 

gerado maior diversidade e um número de UFCs mais elevado, a presença de fungos 

demáceos entre os isolados originários do estabelecimento farmacêutico (ambiente 

fechado) foi muito superior ao observado entre os isolados originados do campo 

(ambiente natural): no ambiente fechado, representaram 63% de todos os isolados, 

enquanto no ambiente natural totalizaram apenas 21%. 

Entre as espécies fungicas isoladas em ambiente fechado (maior impacto da ação 

humana), Fonsecaea pedrosoi e Cladosporium carrionii, os mais comuns agentes de 

cromomicose e feohifomicose, ocorrem em praticamente todas as amostras, bem 

como Curvularia curvata, Bipolaris sp e Alternaria sp. Além disso, espécies de fungos 

dermatófitos , como Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, Microsporum canis, M. 

nanum e Epidermophyton, também foram encontradas. Leveduras dos gêneros 

Rhodotorula sp, Hansenula sp, Sacharomyces sp e Candida, também ocorreram, mas 

em menor contagem. 

Já em ambiente natural, espécies consideradas esporuladores fortes e normalmente 

associadas a produção de micotoxinas e fitopatogecidade, foram as mais frequentes, 

principalmente Aspergillus nidulans, A. ochraceus, Penicillium digitatum, P. viridans, 

Fusarium oxysporum, F. solani. Nessa condição, os fungos demáceos mais frequentes 

incluíram espécies de Nigrospora sp, de Cladosporium sp, de Scedosporium sp, de 

Madurella sp e Exophiala sp, além de alguns isolados de leveduras pretas não 

identificadas. 

 

 



Considerações finais 

Os ambientes de coleta utilizados, tem características bem distintas um do outro: de 

um lado, locais com características de relevo, atmosfera, umidade, temperatura, 

cobertura vegetal e fauna bem preservados ou que pouco sofreram a ação das 

atividades humanas; de outro, um local onde arquitetura, materiais de mobiliário, 

regime de luminosidade artificial, condicionamento de ar, produtos químicos vários 

presentes, e ausência quase completa de fauna-flora, indicam a forte modificação das 

condições ambientais. 

Nas condições de ambiente natural, a diversidade dos isolados foi patente, indicando 

acesso a nutrientes e nicho de forma adequada, e mostrando equilíbrio ecológico 

local. Como esperado nessas condições, as espécies de fungos crescedores rápidos e 

aquelas mais versáteis metabolicamente, foram mais numerosas, limitando às 

espécies de  fungos de crescimento intermediário ou lento, o acesso a nicho e 

nutrientes. Assim, espécies de fungos demáceos, de crescimento intermediário em 

sua maioria, foram recuperados em menor proporção. Dermatófitos, grupo altamente 

especializado em extrair nutrientes de queratina, também tem seu desenvolvimento 

limitado, pela rarefação de seu nutriente principal e pela competição por nutrientes 

secundários com espécies melhor adaptadas. 

Nas condições do estabelecimento farmacêutico, sugere-se que o ambiente altamente 

alterado, inclusive com imposição de campos elétricos, magnéticos e fontes de 

radiação diversas (iluminação, computadores), possa atuar como um elemento chave 

para seleção de microrganismos mais resistentes a essas condições, como os fungos 

demáceos, embora também reduza a recuperação de microrganismos no geral. De 

maneira mais ampla, os resultados também sugerem a necessidade de maior cuidado 

na avaliação da qualidade sanitária do ar, visto que a simples contagem de UFCs 

pode mascarar a presença de grupos microbianos que estejam sendo selecionados 

pelas ações humanas num dado ambiente. 
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