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INTRODUÇÃO
A emergência da resistência aos antimicrobianos (RAM) em bactérias é um problema mundial, com crescente importância nas infeções adquiridas na comunidade,
especialmente nas infeções do trato urinário (ITU).

OBJETIVO
Rever a evolução da RAM nos últimos 7 anos em bacilos Gram-negativo de ITU no CHMT.

METODOLOGIA
Os valores de RAM apresentados neste trabalho são baseados em resultados de testes de suscetibilidade antimicrobiana de isolados de infeção urinária de E. coli,
K. pneumoniae, P. aeruginosa, Proteus spp. eM. morganii.
Os dados foram recolhidos do LIS Modulab desde 2014 até outubro de 2021. Antes da sua análise foram eliminados os duplicados para incluir apenas o primeiro
isolado por paciente, ano e espécie bacteriana

TABELA: Percentagem de resistência aos agentes antimicrobianos por bactéria e ano.  

C3ª - Cefalosporinas de 3ª geração; Q - Quinolonas; A - Aminoglicosídeos; PT - Pipe/tazo; Cf - Ceftazidima; C - Carbapenemos

CONCLUSÕES
• Para a maioria das bactérias Gram-negativo, as

mudanças percentuais de RAM entre 2014 e 2021 foram
moderadas a baixas, constatando-se uma diminuição
geral.

• Baixos níveis de resistência à fosfomicina e
nitrofurantoína foram observados em E. coli, o
patogénio mais comum na ITU.

• A tendência crescente da resistência aos carbapenemos
observada na K. pneumoniae é preocupante.

• O Proteus spp. e a P. aeruginosa apresentaram
globalmente baixos níveis de RAM.

RESULTADOS
As espécies de bactérias mais comuns foram E. coli (n = 9823; 60,4%)
seguida por K. pneumoniae (n = 3496; 21,5%).

As percentagens de RAM foram geralmente maiores em K.
pneumoniae e M. morganii do que em E. coli.

A E. coli apresentou maior resistência à ampicilina ao longo dos anos,
porém com tendência decrescente (58,5% a 50,6%). A RAM
simultânea a cefalosporinas de 3ª geração, quinolonas e
aminoglicosídeos (C3ª/Q/A) também diminuiu de 16,4% em 2014
para 8,6% em 2021. A resistência à fosfomicina e à nitrofurantoína foi
baixa ao longo dos anos.

A K. pneumoniae mostrou-se mais resistente às cefalosporinas de 3ª
geração, com tendência crescente (47,4% para 57,7%). Também foi
observado um aumento da resistência aos carbapenemos de 4,1% em
2014 para 15% em 2019, diminuindo para 7,9% em 2021. Observou-
se um aumento da resistência à fosfomicina (18,9% para 50,5%) e
nitrofurantoína (11,7% para 46,2%, em 2020), esta última com
diminuição acentuada para 11,9% em 2021.

A P. aeruginosa apresentou menor sensibilidade à
piperacilina/tazobactam, tendo uma tendência de resistência
descrescente (26,4% para 22,9%). A resistência à ceftazidima
manteve-se perto dos 18% ao longo dos anos.

O Proteus spp. apresentou baixos níveis de RAM.

A M. morganii foi globalmente a mais resistente, mas permaneceu
com baixos níveis de resistência aos carbapenemos.


