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O primeiro relato de Candida auris é
datado de 2009. A partir de então, o uso
de técnicas confiáveis de identificação,
como métodos moleculares e de
Ionização e Dessorção à Laser Assistida
por Matriz (MALDI), proporcionou a
associação desse patógeno à surtos
hospitalares mundialmente.

Objetiva-se analisar a literatura científica
publicada sobre a suscetibilidade da
espécie C. auris à novos agentes
antifúngicos.

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 e excluíram-
se publicações em duplicata. Foram
resgatados 74 artigos, dos quais, após
apenas 11 (14,86%) avaliaram a
suscetibilidade de C. auris, mas apenas 2
desses estudos investigaram a atividade
antifúngica de novos agentes. Esses
artigos foram publicados em inglês no
ano 2018, sendo originados de Israel e
dos Estados Unidos da América

A equinocandina CD101, formulação de meia-vida
longa, foi analisada em um estudo pelo método de
microdiluição em caldo contra 100 isolados de C.
auris. Esse nova equinocandina apresentou
atividade contra a maioria dos isolados, incluindo
alguns que eram resistentes a outras fármacos
dessa classe. Cerageninas, compostos derivados de
esteróides, foram avaliadas em outro estudo contra
100 isolados, demostrando atividade antifúngica
contra C. auris.

Esses estudos sugerem investigações adicionais
para esclarecer completamente a utilização desses
compostos na prática clínica. A escassez de estudos
sobre a suscetibilidade de C. auris à novos agentes
antimicrobianos e relatos de multirresistência
antifúngica desse patógeno às principais classes
antifúngicas em uso, alerta a necessidade de
estudos que investiguem a ação de novos
compostos com atividade antifúngica.


