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Este gênero tem sido tradicionalmente dividido em: 
1. S. aureus, agora considerado como um complexo: 

• S. aureus  
• S. argenteus - encontrado em infecções humanas  
• S. schweitzeri - encontrado até agora em animais  

2.  Outras espécies coagulase-positiva não pertencentes ao complexo S. aureus:  
• S. intermedius  
• S. pseudintermedius 
• S. schleiferi subespécie coagulans  

3. SCN (estafilococos coagulase-negativa) -  detectadas em amostras clínicas são: 
• S. capitis 
• S. cohnii 
• S. epidermidis 
• S. haemolyticus 
• S. hominis 
• S. hyicus 
• S. lugdunensis 
• S. saprophyticus 
• S. schleiferi subespécie schleiferi 
• S. sciuri  
• S. simulans 
• S. warneri   
• S. xylosus 

Staphylococcus spp. 

Salvo indicação contrária, os pontos de corte aplicam-se 
a todos os membros do gênero Staphylococcus, exceto 
quanto ao fato de que pontos de corte para outras 
espécies além de S. aureus no complexo S. aureus não 
foram validados, e que S. saccharolyticus deve ser 
testado como um anaeróbio gram-positivo. 



 



Este gênero inclui várias espécies de enterococos.  Os mais frequentes são:  

• E. faecalis, E. faecium, E. avium, E. casseliflavus, E. durans, E. gallinarum, E. hirae, 
E. mundtii e E. raffinosus. 

Salvo indicação contrária, os pontos de corte são aplicáveis a todos os 
membros do gênero Enterococcus. 







 



Exemplos de halos de inibição de vancomicina para Enterococcus spp. 
a) Bordas do halo regulares (bem definidas) e diâmetro do halo ≥ 12 mm. Reportar como sensível. 
b-d) Bordas irregulares (difusas ou mal definidas) ou presença de colônias dentro do halo de inibição. Realizar teste 
confirmatório por PCR para genes van ou reporte como resistente mesmo se o diâmetro da halo for ≥ 12 mm. 



 



 



 











 









Este grupo de bactérias inclui muitos gêneros. Os anaeróbios gram-positivos mais frequentemente isolados são: Actinomyces, 
Bifidobacterium, Clostridioides, Clostridium, Cutibacterium, Eggerthella, Eubacterium, Lactobacillus e Propionibacterium. Este grupo 
também inclui vários cocos gram-positivos, incluindo Staphylococcus saccharolyticus.  
Anaeróbios são mais frequentemente definidos por ausência de crescimento em placas de cultura incubadas em atmosfera enriquecida 
com CO2, mas muitos bacilos gram-positivos, não-formadores de esporos, tais como Actinomyces spp., muitos C. acnes e alguns 
Bifidobacterium spp. podem crescer em incubação com CO2 e ser suficientemente tolerantes para crescer pobremente em ar ambiente, 
porém continuam a ser considerados bactérias anaeróbicas. Várias espécies de Clostridium, incluindo C. carnis, C. histolyticum e C. 
tertium, podem crescer, mas não esporulam quando expostas ao ar ambiente. Para todas essas espécies, o teste de sensibilidade deve 
ser realizado em anaerobiose. 



Regras de especialistas e tabela de 
resistência intrínseca  



 



 



Resistência intrínseca 



Finalizando... 

1. Distribuir tarefas entre os analistas – formar um time 

2. Familiaridade com a tabela de ptos de corte: notas e 
comentários, alterações 

3. Guia de leitura 

4. Regras de especialistas e tabelas de resistência intrínseca 

5.  Detecção de mecanismos de resistência 

 



Obrigada! 
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