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OBJETIVO E MÉTODOS

Candida auris é uma espécie do

gênero Candida identificada pela primeira vez no

continente asiático, no ano de 2009 em um paciente

japonês, caracterizando o primeiro surto registrado.

Nas Américas, até o momento, houve registro em

vários países, incluindo Venezuela e Estados Unidos

das Américas. No Brasil ainda não há relatos de casos

de infecção por C. auris.

INTRODUÇÃO

No aspecto quantitativo de produção científica, as Américas

contribuíram com aproximadamente um sexto dos estudos

sobre C. auris, porém se faz necessário mais pesquisas

sobre as cepas a fim de se compreender aspectos pouco

elucidados sobre a transmissão desse patógeno e sobre

procedimentos de contenção de surtos futuros.

CONCLUSÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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CANDIDA AURIS NAS AMÉRICAS

Tem-se por objetivo caracterizar a produção científica

publicada sobre C. auris no continente americano. Trata-

se de uma revisão Integrativa de literatura, com busca

nas bases de dados LILACS, BDENF e MEDLINE por

meio da palavra-chave Candida auris.

Foram incluídos estudos primários disponibilizados na integra, excluíram-se publicações em duplicata. Para

determinação da origem dos estudos, considerou-se estudos cuja nacionalidade do primeiro fosse do continente

americano. A busca nos bancos de dados resultou no resgate de 74 (100%) trabalhos, dos quais 11 (14,86%) foram

incluídos nessa revisão. Os artigos foram publicados em inglês, entre os anos de 2016 e 2018 e originados da Argentina,

Colômbia, Estados Unidos das Américas, Panamá e Venezuela. Esses estudos ocuparam-se na descrição e análise de

casos individuais e surtos hospitalares provocados por C. auris; avaliação da suscetibilidade desse patógeno à uma

nova equinocandina (CD101), à desinfetantes químicos e à luz ultravioleta-C. Esses estudos revelaram resistência à

fármacos comerciais, sobretudo aos antifúngicos triazólicos e à anfotericina B e alta suscetibilidade à estratégias de

desinfecção ambiental.
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