
Marinês Dalla Valle Martino

Caso Clínico 

Staphylococcus spp
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Paciente com 78 anos em REG é admitido em um Serviço de Emergência com 
história de tosse e febre há 3 dias. Tinha aumento de PCR e hemograma 
compatível com infecção bacteriana.
Corroborando com o exame físico, a CT de torax evidenciou compatível com 
quadro de pneumonia.
Foi introduzido ceftriaxone.
Devido a não evolução favorável, paciente foi submetido a broncoscopia com 
coleta de lavado broncoalveolar.

Na cultura do LBA houve crescimento de cocos
Gram positivos em agrupados em cacho cujo
teste da coagulase era positivo.

Assim, o laboratório local liberou a identificação
de Staphylococcus aureus, cujo antibiograma
estava de acordo com o seguinte:



Staphylococcus aureus 

Droga Categoria

Ciprofloxacina I

Linezolida S

Clindamicina R

Eritromicina R

Daptomicina S

Gentamicina S

Oxacilina S

Vancomicina S



1.O painel apresentado responde o
perfil de sensibilidade à ceftriaxone?

a.Sim

b.Não
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1. Sensível aumentando a exposição
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2. Classificação:
Coagulase positivo

- complexo Staphylococcus aureus: S.aureus, S.argenteus, S.schweitzeri
-S.intermedius, S.pseudintermedius, S.schielferi

Coagulase negativo           













































Existe um erro de inclusão de 
antibiótico neste painel de acordo com 

a topografia da infecção?
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AST 637
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Painel COMBO Gram Positivo
PC41 (ID+TSA)
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PAINÉIS ANTIBIOGRAMA GRAM POSITIVO - MIC33







Staphylococcus pseudintermedius



Staphylococcus pseudintermedius



https://www.google.com/search?q=infec%C3%A7%C3%A3o+de+cateter&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR837BR837&sxsrf=ALeKk00hgd1na1jiRniVq06qTmgjbsm-
3g:1599184109250&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjvl4yGsc7rAhVHILkGHcfLAlEQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1366&bih=657#imgrc=QYdFUtAWKIb9RM











MUITO OBRIGADA!!




