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OBJETIVO

Analisar a literatura científica publicada sobre a

suscetibilidade da espécie C. auris à soluções

antissépticas e de desinfecção química.

A Candida auris é uma levedura emergente de importância mundial que pertence à classe dos ascomicetos, cuja

identificação necessita de sistemas sofisticados. Isolada pela primeira vez no ano de 2009 do canal auditivo externo

de um paciente japonês, esta espécie apresenta uma natureza multirresistente a diversos antifúngicos, dentre os

quais a Anfotericina B.

INTRODUÇÃO

Se usadas corretamente, essas formulações antissépticas e

desinfetantes podem reduzir a contaminação ambiental e a

colonização da pele, diminuindo os números de infecções

relacionadas à assistência à saúde.

CONCLUSÃO

A C. auris foi sensível à formulações de clorexidina em 3

estudos. Em um estudo a sua eficácia dependeu da

presença de álcool isopropílico na formulação; antisséptico

de pele à base de iodo e desinfetantes à base de cloro

foram eficazes contra esse patógeno em 2 estudos; já o

cloro, produtos de peróxido de hidrogênio vaporizado e

desinfetantes melhorados com peróxido de hidrogênio

foram altamente eficazes contra C. auris, em pelo menos 1

estudo. Os desinfetantes de amônio quaternário, que são

amplamente utilizados, foram os únicos a exibirem

atividade fraca contra todas as espécies de Candida,

incluindo C. auris .

RESULTADOS E DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE DA Candida auris A ANTISSÉPTICOS E 

DESINFETANTES QUÍMICOS

METODOLOGIA

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 duplicatas. Foram resgatados 74

artigos, dos quais, apenas 4 (5,40%) avaliaram a

suscetibilidade de C. auris às formulações

antissépticas e de desinfecção química, compondo a

amostra final dessa revisão. Esses artigos foram

publicados em inglês, todos no ano de 2017, sendo

originados dos Estados Unidos da América (25%) e

Reino Unido (75%).
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