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IDENTIFICAÇÃO E PERFIL DE SUSCETIBILIDADE 
ANTIMICROBIANA PRECOCES NA SÉPSIS: 

UM CASO CLÍNICO

CONTEXTO
O equipamento Accelerate Pheno® System (APS) funciona no nosso centro hospitalar desde 2021 com o

objetivo de fornecer de forma rápida a identificação e o perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos

(em 90 minutos e 7 horas, respetivamente) de agentes causadores de bacteriémia em doentes com

quadro clínico de sépsis. O APS utiliza uma tecnologia de hibridação in-situ para a deteção e

identificação do agente e análise celular morfocinética para obtenção do perfil de suscetibilidade aos

antimicrobianos.

DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO

Homem de 64 anos apresentava febre 
e hematúria, sem outros sinais ou 

sintomas objetivados.
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O APS emite a notificação Monomicrobial quando existe uma baixa probabilidade de se identificar outra bactéria ou

levedura por metodologia alternativa. Neste caso clínico, a notificação Monomicrobial foi emitida no relatório preliminar

do teste, sugerindo a confiabilidade dos resultados. Este caso promoveu uma discussão sobre como os resultados

provenientes do APS devem ser interpretados de forma a ajustar precocemente a terapêutica antimicrobiana. A

notificação Monomicrobial é, agora, um marco relevante no momento de avaliar os resultados do APS.
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Estudo analítico inicial

Leucocitose moderada, com neutrofilia
e elevação da Proteína C-Reativa. 

Sedimento urinário com ~50 
leucócitos/campo 400x

Agravamento rápido do estado clínico - diagnóstico 
presuntivo de urossépsis. Já sob antibioterapia 

empírica com Ceftriaxone – escalada para 
Meropenem

Rastreio Sético – Protocolo APS

3 hemoculturas positivas após 24h. 
Uma das garrafas testada no 

equipamento APS, identificação do 
agente Klebsiella spp. –

NOTIFICAÇÃO MONOMICROBIAL

Compatível com uma Klebsiella spp.
produtora de beta-lactamases de 

espectro estendido

Estudo de identificação e antibiograma
Vitek2 ® bioMérieux

Crescimento microbiano inesperado

2 bacilos Gram negativo: um deles 
fermentador de lactose e outro não 

fermentador de lactose - hipótese da 
presença de um agente off-panel do 

APS.

Antibiograma APS

Protocolo habitual em 
paralelo com o APS

Sementeira das hemoculturas em meios 
de cultura sólidos MacConkey Agar 
(MAC), Chocolate Agar e chromID™

CPS® Elite

Ambos microrganismos isolados 
identificados como Klebsiella 

pneumoniae subsp. pneumoniae, com 
o mesmo perfil de suscetibilidade aos 

antimicrobianos.

Figura 1 – Identificação e antibiograma fornecidos pelo APS.
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