
A Sphingomonas paucimobilis (Sp) é um bacilo gram negativo, de baixa patogenicidade e mortalidade e de caracter oportunista, ocasionando infeções graves em 
indivíduos da comunidade com factores de risco e em doentes imunodeprimidos internados em Unidades de Cuidados de Saúde.
Isolado em reservatórios de água ambientais e em Instituições Prestadoras de Cuidados de Saúde, onde é causa de contaminação de diversas soluções 
hospitalares e medicamentosas, água sanitária e destilada, fluídos de hemodiálise e soluções de lavagem de equipamentos.
Os autores apresentam um caso clínico de peritonite por Sp, em paciente de risco.

Doente do sexo masculino, 68 anos, autónomo nas AVDs.
Seguido na consulta de nefrologia por diálise peritoneal, onde refere um efluente peritoneal escuro e diminuição do ultrafiltrado nos últimos 2 dias,
acompanhadp de queixas de desconforto abdominal e anorexia.
Antecedentes Pessoais: Hipertensão, obesidade e doença renal crónica de estadio 5D secundaria a vasculite limitada ao rim (ANCA positivo)

CONCLUSÃO
De acordo com a literatura, a Sp é um microrganismo emergente, sobretudo em doentes imunocomprometidos.
A resolução da infeção com a antibioterapia administrada permitiu manter o cateter. No entanto há casos descritos em que a monoterapia e culturas 
persistentemente positivas resultaram na sua remoção. 
Torna-se pertinente um estudo mais aprofundado deste microrganismo, inclusivê da sua sensibilidade aos antibióticos, para uma terapêutica mais dirigida e 
resolução mais eficaz das infeções.
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INTRODUÇÃO

CASO CLÍNICO

Doente acode ao Serviço de Diálise Peritoneal por apresentar efluente “escuro” e diminuição do ultrafiltrado 
dcom 2 dias de evolução.
Referiu ainda, desconforto abdominal e anorexia. Sem queixas de febre, alterações do transito intestinal ou 
outras queixas.
Apresentava-se normotenso, apirético, SpO2 (aa) 98% e FC 75 bpm.
Auscultação Cardíaca  e Pulmonar regular. 
Abdómen doloroso à palpação mas sem defesa. Efluente de diálise peritoneal com coloração com alguma 
turvidez.

EXAME OBJETIVO À ADMISSÃO

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
Foi pedido e observado o exame citológico do líquido de diálise peritoneal, com a seguinte
descrição:

Figuras 1 e 2 – Aspeto macroscópico das colónias, em meio de cultura de chocolate e em meio de cultura 
de Columbia com 5% de Sangue de Carneiro, respetivamente.

Figura 3 – Aspeto microscópico da coloração  de gram (Ampliação 
1000X com óleo de imersão). Foram observados bacilos gram
negativo.
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O doente iniciou empiricamente vancomicina e ceftazidime. Ao terceiro dia verificou-se a presença de liquido peritoneal límpido, com subsequente  suspensão 
de vancomicina e inicio de ciprofloxacina. 

TRATAMENTO

ESTUDO ANALÍTICO

As duas culturas revelaram crescimento com colónias amarelo forte, após 24h de incubação em estufa (figura 1 e 2).
O crescimento correspondia um bacilo gram negativo, não fermentador, oxidase e catalase positivas (figura 3).

A identificação obtida no Vitek2® foi de Sphingomonas paucimobilis (Sp) e não foi obtido T.S.A, por ausência de regras EUCAST para este microrganismo.

Foram recebidos duas amostras de colheita de líquido de diálise peritoneal as quais foram
semeadas em meio de cultura de chocolate e em meio de Columbia com 5% de Sangue de
Carneiro.


