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OBJETIVO

Analisar a produção científica

publicada sobre a espécie C. auris.

Candida auris é um patógeno emergente

isolado pela primeira vez no canal

auditivo de um paciente japonês, desde

então, dada a sua multirresistência

antifúngica, é relatada como causa de

surtos hospitalares ao redor do mundo.

INTRODUÇÃO

O aumento do número de relatos de surtos e

casos individuais é dado ao avanços na

identificação, minimizando sua identificação

erroneamente por técnicas clássicas. Estudos de

base molecular e genético justificam-se, pois o

sequenciamento de DNA e Ionização e Dessorção

a Laser Assistida por Matriz (MALDI) constituem

métodos confiáveis de identificação. A avaliação

da suscetibilidade a antifúngicos, antissépticos e

desinfetantes de uso hospitalar é de extrema

importância pela alta resistência relatada por C.

auris

CONCLUSÃO

A busca resultou no resgate de 74 (100%) trabalhos, dos
quais, após leitura flutuante dos títulos e resumos, 40
(54,05%) foram incluídos nessa revisão.

Esses estudos foram publicados em inglês, entre os anos
de 2009 e 2018, sendo 75% desses, publicados nos últimos
dois anos, originados de 18 países diferentes. Índia, Reino
Unido e Estados Unidos das Américas juntos reúnem 52,5%
das pesquisas sobre o tema.

Mais da metade das pesquisas caracterizou casos
individuais ou surtos dessa espécie como agente
patogênico.

Os demais estudos exploraram os aspectos genéticos e
moleculares; a suscetibilidade de C. auris à antifúngicos
comerciais; e a sensibilidade dessa espécie a
desinfetantes (hipoclorito de sódio e ácido peracético),
antissépticos (clorexidina e outros a base de iodo) e
dispositivos de descontaminação (luz ultravioleta).

Um pequeno grupo de estudos procurou entender os
fatores associados às candidemias, dinâmica de
transmissão e patogenicidade dessa espécies, bem como
analisar sua virulência em modelo animal e desenvolver
um método de diferenciação das espécies C. auris e C.
haemulonii usando meio CHROMagar Candida
suplementado com ágar Pal.

RESULTADOS

ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE Candida auris
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Revisão 

integrativa

por meio da palavra-

chave Candida auris

foram incluídos estudos primários 

disponibilizados na integra, excluindo 

publicações duplicatas
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