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Introdução

Staphylococcus saprophyticus (S. saprophyticus) é uma das principais causas de infeções do trato urinário (ITU) não
complicadas em mulheres jovens sexualmente ativas. Atualmente acredita-se que S. saprophyticus mantém a
suscetibilidade à maioria dos agentes antimicrobianos utilizados na terapêutica das ITU, porém os dados sobre a
resistência antimicrobiana aos β-lactâmicos permanecem relativamente escassos.

Objetivo e Metodologia

O objetivo deste estudo foi avaliar diferentes métodos fenotípicos de estudo da suscetibilidade aos β-lactâmicos em
isolados clínicos de S. saprophyticus provenientes de amostras de urina.

Resultados

Foram utilizados 40 isolados clínicos de S. saprophyticus provenientes de amostras de urina, colhidas em regime de
ambulatório, de doentes do sexo♀, com idade média = 34,8 anos:

Conclusões

Os resultados permitem concluir que, na amostra estudada, a resistência aos β-lactâmicos por inativação enzimática
(produção de β-lactamases) permanece relativamente baixa e por alteração do alvo (produção de PBP2a) não foi
detetada. Contudo, são necessários mais estudos para avaliar estes mecanismos de resistência como, por exemplo,
estudos de correlação dos métodos fenotípicos com os métodos genotípicos, nomeadamente a pesquisa de genes da
cassete estafilocócica cromossómica mec (SCCmec). A deteção destes mecanismos de resistência é fundamental para
facilitar a seleção da terapêutica antimicrobiana mais apropriada.

② Identificação através do método de 

difusão em gelose com disco de 
novobiocina 5 µg

Método de difusão em gelose com
disco de ampicilina 2 µg *

Método de difusão em gelose com
disco de cefoxitina 30 µg *

Deteção de β-lactamases 
(teste da nitrocefina)

Deteção de PBP2a
(teste imunocromatográfico)

③
Es

tu
do

 d
a 

su
sc

et
ib

ili
da

de
 a

os
 β

-l
ac

tâ
m

ic
os

40
isolados 
clínicos

Suscetibilidade à ampicilina

S = 92,5%

R = 7,5%

Suscetibilidade à cefoxitina

S = 100%

R = 0%

Resultados concordantes com a 
deteção de β-lactamases através 

do teste da nitrocefina

Resultados concordantes com a
deteção de PBP2a através de 
teste imunocromatográfico

* Os halos de inibição foram interpretados de acordo com os breakpoints clínicos do EUCAST 2021

Zona limítrofe do
halo de inibição

① Sementeira quantitativa (UFC/mℓ) 

da urina com ansa calibrada

Catalase 
Coagulase 


