
BACTERIEMIA POR STREPTOCOCCUS CONSTELLATUS

Ana Cunha Lima, Ana Aguiar, Cláudia Lopes, Fernanda Brites, Fernanda Tomé, Fátima Silva, Amélia Afonso, Mariana Silva

Diretora de Serviço Patologia Clínica – Dr.ª Ana Cristina Silva

Bibliografia

Bailey&Scotts,“DiagnosticMicrobiology”,14ºEd,Elsevier,2017
Graça, Luís et al, “Hepatic abscess secondary to gastric perforation”, in BMJ Case Reports, 2019
Abhinav K Vulisha,et al,  “Aggressive Presentation of Streptococcus constellatus”, Cureus, 2021

Analito Resultado Valor referência

Hemoglobina 9,5g/dL 13,5  - 17,5

Volume Globular 
Médio

83,1fL 80 - 100

Hemoglobina Globular 
Média

27,2pg 26-34

Leucócitos 8x109/L 4 - 11 

Plaquetas 48x109/L 150 – 450

Sódio 133 mmol/L 136 – 145

Potássio 3,8 mmol/L 3,5 – 5,1

Ureia 239 mg/dL 19 – 44

Creatinina 7,1 mg/dL 0,7 – 1,3

AST/TGO 119 U/L 5 - 34

ALT/TGP 131 U/L 0 -55 

Gama GT 135 U/L 9 - 36

Fosfatase alcalina 294 U/L 40 - 150

Proteína C reativa 229,2 mg/dL < 5

Procalcitonina 156,6 ng/mL <0,5

Tabela 1 – Resultados analíticos do estudo inicial

Fig.1 - Cultura em meio de gelose sangue

Fig 2. Teste de identificação Api 20Strep®

Conclusão

Streptococcus do grupo viridans fazem parte da flora da cavidade oral, do trato respiratório e gastrointestinal, assim como do trato genital da
mulher. No entanto, diante de alterações da flora, podem tornar-se patogénicos e responsáveis por abcessos.
Este grupo é constituído por subgrupos, nomeadamente o subgrupo Streptococcus anginosus, do qual fazem parte os Streptococcus
constellatus, Streptococcus anginosus e Streptococcus intermedius.
Bacteriemias com origem nestes agentes são raras, mas assim que identificadas, tendo em conta as manifestações clínicas, devem-se procurar
possíveis abcessos em regiões próximas.
Casos de Streptococcus constellatus isolados em amostras de hemoculturas, com subsequente choque séptico, são muito pouco descritos na
literatura. Descreve-se um caso clínico de bacteriemia por este agente, com origem na cavidade abdominal.

Introdução

Caso Clínico

Mulher de 73 anos

Antecedentes pessoais: patologia cardiovascular, doença renal
crónica e patologia osteoarticular degenerativa

Recorre ao serviço de urgência por calafrios, dor na região lombar
desde há 3 dias e dispneia de início súbito.

Ao exame físico apresentava-se pouco colaborante, apirética,
descorada, polipneica com tiragem global. Saturações de oxigénio
de 92% sob oxigenioterapia, mas sem alterações de relevo no
exame físico.

Colhe rastreio séptico (“set” de hemoculturas e estudo analítico)
e realiza exame de imagem, que revela hepatomegalia com
presença de lesão hipodensa, sugestiva de abcesso hepático.

Fica internada na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes,
com o diagnóstico de choque séptico com provável ponto de
partida em abcesso hepático.

Do estudo microbiológico, todas as hemoculturas colhidas
apresentaram crescimento de pequenas colónias beta-hemolíticas
em meio de gelose de sangue (Fig. 1)
Realizado teste de identificação com API 20Strep® (Fig.2), que
identificou Streptococcus constellatus como agente infecioso de
Bacteriemia.
Durante o internamento a doente foi submetida a laparotomia
exploradora, constatando- se perfuração na pequena curvatura
gástrica, com remoção de corpo estranho (espinha de peixe).
Durante este procedimento colheu líquido intra-abdominal, onde
também foi isolado Streptococcus constellatus.

Exames Complementares de Diagnóstico

Streptococcus grupo viridans estão presentes na flora de várias regiões anatómicas do ser humano, e o isolamento microbiológico desses
agentes pode ser interpretado erradamente como contaminação. Apesar de comensais, por via hematogénica podem causar abcessos no
fígado, baço, cérebro, espaço subdural, osso, bem como endocardites.
No que diz respeito a casos de bacteriemia, Streptoccus constellatus é raramente isolado em amostras de hemoculturas.
No caso clínico apresentado, o abcesso hepático foi considerado como foco primário deste quadro infeccioso. No entanto, durante a
intervenção cirúrgica constatou-se existir uma perfuração a nível da parede gástrica, que também pode ter sido a origem do foco.
Este caso ilustra uma apresentação incomum de choque séptico subsequente a bacteremia por Streptococcus constellatus.


