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O número de indivíduos imunossuprimidos tem aumentado consideravelmente devido a várias causas, incluindo a transplantação de
órgãos sólidos. Ochrobactrum anthropi (O. anthropi) é um bacilo Gram negativo aeróbio, não fermentador da lactose, oxidase positiva,
com distribuição ubiquitária e baixa virulência, que pode ser encontrado como colonizante transitório do trato gastrointestinal
humano, bem como de áreas húmidas do ambiente hospitalar. Além disso, trata-se de um agente patogénico emergente em indivíduos
imunossuprimidos, sendo que a bacteriemia associada a dispositivos intravasculares é o tipo de infeção mais comum.

Caso Clínico

Os autores presumem que a bacteriemia por O. anthropi surgiu por translocação da flora gastrointestinal em virtude de uma possível
disrupção mucosa causada pela dupla terapêutica imunossupressora ou por contaminação de um dos dispositivos intravasculares
colocados no internamento. Além disso, na medida em que O. anthropi é geralmente resistente à maioria dos β-lactâmicos, o facto de
o doente ter estado sob terapêutica antimicrobiana com piperacilina/tazobactam pode ter facilitado a sua disseminação. As infeções
causadas por microrganismos pouco comuns, tais como O. anthropi, têm-se tornado responsáveis por uma morbimortalidade
significativa nestes subgrupos de doentes, razão pela qual é fundamental o cumprimento escrupuloso das normas de controlo de
infeção.

Identificação:  Sexo masculino, 64 anos Antecedentes Patológicos: # Transplantação Hepática - Imunossupressão com Micofenolato de 
Mofetil e Tacrolímus 

# Episódios de Colangite Recidivante
Enquadramento: Recorreu ao médico assistente por febre, anorexia, perda ponderal não intencional e prurido generalizado. Internado

com o diagnóstico de colangite isquémica sob terapêutica antimicrobiana empírica com piperacilina/tazobactam e
com indicação para re-transplantação hepática

22º Dia de Internamento
Completou ciclo de antibioterapia mas 

iniciou novamente febre

Colheita de sangue para estudo 
bacteriológico

Iniciou Meropenem

Após cerca de 24 horas de incubação no 
sistema BACTECTM FX (BD), os dois 

frascos de hemocultura foram 
sinalizados como positivos

Efetuado técnica de Gram dos 
esfregaços que revelou presença de 

Bacilos Gram Negativo

O painel de identificação molecular 
ePlex® (GenMark), que pesquisa um 

determinado número de bacilos Gram 
negativo, foi negativo

24 horas de incubação a 37°C, em 
capnofilia, a subcultura em gelose de 

chocolate mostrou uma flora moderada 
de colónias pequenas a médias, 

circulares, convexas, ligeiramente 
mucoides, oxidase positiva (Figura 1)

TSA por microdiluição através do 
sistema MicroScan WalkAway® 

(Beckman Coulter): 
S: Imipenem, Meropenem, Gentamicina 

e Ciprofloxacina

R: Piperacilina/Tazobactam e Ceftazidima 

Ao 36.º dia de internamento

Cura clínica e microbiológica. 
Re-transplantação hepática. 

O doente acabou por falecer em choque 
hemorrágico pós-operatório

Figura 1 – Aspeto Macroscópico das Colónias

Introdução

Espectrometria de Massa através do sistema VITEK® MS (bioMérieux)

Identificação bioquímica no sistema VITEK® 2 (bioMérieux)

Conclusão


