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Resistências intrínsecas

Microrganismos sem pontos de corte: 
o que testar e o que reportar?
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Pretendem evitar tratamento Inadequado
Uma vez detectados determinados perfis/mecanismos de resistência de uma Espécie/Grupo de Espécies
algumas regras de interpretação são geradas
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Microrganismos sem pontos de corte: 

o que testar e o que reportar?







CIM
PK/PD
Dosagem

PK/PD: Devido à ausência de critérios interpretativos para esta 
combinação microrganismo/droga foi utilizado o critério PK/PD 
da tabela EUCAST/BrCast para interpretação do teste de 
susceptibilidade.







NOVOS ANTIBIÓTICOS 

Presença de carbapenemase detectada por método fenotípico.
Isolado potencialmente produtor de betalactamase Classe A ou D (KPC ou OXA48).
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Burkholderia cepacia

• Sulfametoxazol-trimetoprim-------(MIC)

• Levofloxacin----------------------------(PK/PD)

• Meropenem.................................(PK/PD)

Dose recomendada



Stenotrophomonas maltophilia

• Sulfametoxazol-trimetoprim-------DD- tab ponto de corte

• Levofloxacin---------------------------(PK/PD)

• *Tigeciclina



Ainda sobre NOTAS:

• A padronização e interpretação do teste de sensibilidade estão de 
acordo com a portaria do MS n 64 de Dezembro de 2018.
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• 1.Tabelas de Ponto de Corte

• 2.Tabelas PK/PD

• 3.CIM

• ---Ajustes Locais: método, perfis, Corpo Clínico e SCIH



Considerações Finais:

• 1.Tabelas de Ponto de Corte

• 2.Tabelas PK/PD

• 3.CIM com NOTA: 

• Não há critérios interpretativos para esta combinação 
microrganismo/droga.

• ---Ajustes Locais: método, perfis, Corpo Clínico e SCIH



Muito obrigada!


