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Introdução 

A FT-IR em combinação com adequadas estratégias 
de análise multivariada vem sendo reconhecida na 
última década como uma tecnologia limpa para a 
rápida detecção e diagnóstico de doenças ou 
alterações fisiológicas com base na impressão 
digital metabólica de amostras clínicas1,2. Entretanto, 
esta tecnologia carece de estudos em termos de 
diagnóstico de candidíase em fluido vaginal sendo 
este o objetivo deste trabalho. 

Resultados e Discussão 

Fluido vaginal (FV) coletado em 83 pacientes 
atendidas no Sistema Integrado de Saúde (SIS-
UNISC) foi inoculado em ágar Sabouraud para 
isolamento de Candida spp. A identificação dos 
isolados foi confirmada por reação de polimerase 
em cadeia (PCR) associada com métodos 
microbiológicos (micromorfologia, assimilação de 
nutrientes). Grupos foram caracterizados como CI (n 
=41, sem crescimento microbiano), CII (n=28, 
crescimento de lactobacilos) e CIII (n=14, com 
crescimento de Candida spp).  Alíquotas de 6 µL de 
diluição 1:10  de FV em água destilada foram 
analisadas por reflectância especular na faixa de  
4000 a 450 cm-1, com 8 scans de varredura e 4 cm-1 
de resolução. Os espectros foram normalizados e 
analisados por componentes principais (PCA, pré-
processamento centrado na média, correção SNV), 
e por razão de área de faixas espectrais 
selecionadas por teste t de Student bicaudado 
heterocedástico individual para cada frequência 
considerando significativas diferenças com p < 0,05. 
As principais diferenças entre CIIIxCI ou CIIIxCII 
ocorreu na faixa entre 1450-950 cm-1 com maior 
intensidade na faixa referente a estiramento axial e 
deformação angular de grupo vC-O de carboidratos 
e derivados fosforilados (Figura 1). A PCA não se 
mostrou adequada para separação entre os grupos 
mesmo após uso das faixas selecionadas.  
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Figura 1.  Espectros médios de reflectância 
especular no infravermelho com transformada de 
Fourier de fluido vaginal (6µL) de controles com 
cultura negativa para Candida spp (CI, CII) versus 
amostras positivas para Candida spp (CIII) na faixa 
de 4000 – 600 cm-1 com respectivas variações de 
teste t. 
 
Entretanto, foi possível classificar com 100% de 
acurácia os componentes dos grupos controles (CI, 
CII) em relação às amostras (CIII) usando a razão 
de área da faixa 1182-949 cm-1 sobre a área de 
amida I ou amida II com cut-off de 0,3 a 0,8. 

Conclusões 

A técnica de reflectância especular no infravermelho 
discrimina fluido contaminado por Candida spp. de 
fluido normal podendo ser usada para diagnóstico 
de candidíase vaginal. 
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