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Capnocytophaga é um bacilo gram-negativo, anaeróbio facultativo de crescimento lento, incluído na microbiota orofaríngea humana. Está associado a infeções superficiais por mordeduras de animais e de
humanos, mas também bacteriémia, principalmente em doentes imunocomprometidos e esplenectomizados. Os casos reportados de pneumonia por C. sputigena são raros, não só pela dificuldade de
valorização do seu isolamento em amostras respiratórias, uma vez que faz parte da microbiota oral, como também à necessidade de incubação prolongada das placas de gelose por ter um crescimento lento (2-
4 dias). Apresenta-se um caso clínico de pneumonia por C. sputigena e pretende-se alertar para a existência de microrganismos raros e, também para a necessidade de realizar o Teste de Sensibilidade aos
Antibimicrobianos (TSA) para orientação terapêutica devido à elevada frequência de resistência aos Beta-lactâmicos, Aminoglicosídeos e Fluoroquinolonas.

CASO CLINICO

Homem 60 anos
Múltiplas co-morbilidades destacando-se Diabetes mellitus tipo 2  (insulino tratado) com 
complicações micro e macrovasculares e Doença renal crónica.
2 doses de vacina SARS-CoV-2 da Pfizer (Última maio/2021)
Vacina para Vírus influenza (10/11/2021)

Serviço de Urgência (SU)
Dispneia com hipoxemia e febre

Hb 10,6 g/dL (13,0 – 17,0 g/dL)
Leucócitos 12,7x109/L com 83% neutrófilos
AST 123 U/L (<40) ALT 55 U/L (<41)
Ureia 370 mg/dL (17-49mg/dL)
Creatinina 3,17 mg/dL ( 0,70-1,2 mg/dL)
CK 1590 U/L (<190 U/L)
PCR 8,2 mg/dL (<0,5mg/dL)
Procalcitonina 1,7 ng/mL (<0,05 ng/mL)

Cultura inicial das secreções brônquicas e 
hemoculturas negativas.
Pesquisas de Vírus sincitial respiratório (VSR), Vírus 
influenza A e B,  antigenúria para Streptococcus 
pneumoniae e Legionella pneumophila negativas.

PCR SARS-CoV-2 colheita nasofaríngea: POSITIVO

TAC de tórax apresentava achados sugestivos de 
pneumonia intersticial por SARS-CoV-2

# Pneumonia intersticial por SARS-CoV-2
# Insuficiência respiratória tipo 1 
# DRC exacerbada e rabdomiólise

Þ Inicia Terapêutica: corticosteroide+ AB empírico
Þ (Ceftriaxone+Claritromicina)

Agravamento do estado clínico
Disfunção neurológica
Sem boa resposta a ventilação não invasiva
Febre
Elevação da PCR
Transferência para UCIP por Pneumonia SARS-CoV-2 grave com disfunção multiorgânica

REAVALIAÇÃO LABORATORIAL

Alteração da antibioterapia, de acordo com o TSA, para  Piperacilina/tazobactam com 
posterior descalação para amox/clav, tendo totalizado 7 dias antibioterapia. 
Posteriores rastreios sépticos e estudos culturais persistentemente negativos.

Posterior melhoria do estado clínico e dos parâmetros analíticos, tendo tido alta para o 
hospital da área de residência.

Conclusão

O caso evidencia a importância da informação clinica para suspeitar de microrganismos raros de crescimento lento permitindo a correta identificação 
dos mesmos, e a realização do TSA para implementar a terapêutica dirigida como foi neste caso com isolamento de Capnocytophaga sputigena 
resultando na melhoria do quadro clínico..
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Exame cultural de secreções respiratórias (aspirado traqueal) positivo para 
Capnocytophaga sputigena
Crescimento de colónias na Gelose sangue (GS) ao fim de 48h e ausência de 
crescimento no Mac-conkey; microrganismo identificado por Vitek MS

• Sementeira Gelose sangue carneiro, incubação 
a 35±2 °C em aerobiose, crescimento às 48h.

• Amostra: aspirado traqueal de secreções.

Ampliação da imagem anterior.
• Colónias acinzentadas minúsculas  com 

crescimento > 2º quadrante.
• Não hemolíticas, catalase negativa, oxidase 

negativa.

Gram de colónia:  bacilos Gram-negativo, 
fusiformes.

TSA por E-test

TSA
Capnocytophaga sputigena

Sensível 

• Amoxicilina/Ác.Clav. 0.016
• Cefotaxima 0.5
• Cefuroxima 4.0
• Piperacilina/tazobactam 0.023


