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INTRODUÇÃO

Terapia empírica é o uso do antimicrobiano antes de conhecer

o patógeno causador da infecção. O ideal é identificar o agente

etiológico para otimizar o tratamento. Na suspeita de processo

infeccioso as culturas devem ser coletadas e então iniciada a

terapia empírica, baseada nos patógenos mais prováveis de

causar infecção naquele sítio específico. Em home care, pela

diversidade de pacientes provenientes de vários serviços de

saúde, conhecer a flora microbiana dos principais sítios de

infecção é de extrema importância para uma escolha da

terapia empírica mais adequada. O objetivo desse trabalho foi

conhecer a flora bacteriana prevalente nos diferentes sítios de

infecção de pacientes internados em domicilio, para montar

esquemas empíricos de tratamento.

MATERIAL E MÉTODOS

Todas as culturas positivas coletadas nos pacientes internados

em domicilio, com suspeita de infecção, foram levantadas e

identificados os patógenos mais prevalentes em cada material

e o perfil de sensibilidade de cada um (quadro 1). Após o

levantamento e baseado nos achados, sugestões de

esquemas terapêuticos empíricos foram sugeridas.

HEMOCULTURA 

(9)

PONTA CATETER 

(9)

SECREÇÃO 

TRAQUEAL (122)

URINA  

(187)

Stenotrophomonas (1) Pseudomonas sp (1) Pseudomonas sp (67)
59% S cefepime,

53% S meropenem

75%  S Pip/tazo

Pseudomonas sp (20)  
82,3% S cefepime

88,2% S merop

95% S Pip/tazo

Acinetobacter (1) Acinetobacter (3)   
33,3% S cefepime

100% S cipro

100% S meropenem

Citrobacter (3)

Enterobacter sp (1) Enterobacter sp (3) 
33,3% S cefepime

100% S cipro

67% S  meropenem

Proteus sp (17)

76,5% S cefepime

94% S  meropenem

100% S Pip/taz

Klebsiella sp (1) Klebsiella sp (3)
100% S  meropenem

Klebsiella sp (15)
60% S cefepime

73 % S   meropenem

71% S Pip/tazo

Klebsiella sp (28)
77% S cefepime

100% S  meropenem

65,4% S cipro

Serratia sp (1) Serratia sp (2) Serratia sp (15)
93% S cefepime

100 % S   meropenem

% S Pip/tazo

E. coli (94)
61,5%  S cefepime

99% S meropenem

95,5% S Pip/tazo

44,7% S cipro

Burkholderia (1) Providencia sp (4)
100% S cipro, cefepime

100% S Meropenem

Candida (1) Candida (2)

S. aureus (4)
50%  S oxa

100% S vanco

Staphylococcus sp

(SCN) (3)

SCN  (2)    Staphylococcus sp (4) 
0% S oxa

100% S vanco

RESULTADOS

No ano de 2012 foram coletadas 788 culturas em pacientes internados na S.O.S.VIDA, sendo 458 uroculturas com 41% positivas; 129

culturas de secreção traqueal com 95% positivas; 165 hemoculturas com 5% positivas e 32 culturas de ponta de cateter com 28%

positivas. Para a escolha da terapia empírica deve-se sempre ter conhecimento dos esquemas utilizados previamente. Considerando que

o patógeno mais isolado em secreção traqueal foi a Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella spp ambas com sensibilidade a

Piperacilina/Tazobactan acima de 70%, sugere-se esse esquema para o tratamento empírico de infecção do trato respiratório. Os

patógenos mais isolados em urina foram E. coli (94), Klebsiella spp (28), Pseudomonas spp (20) e Proteus (17) com sensibilidade para a

piperacilina/tazobactam e para os carbapenêmicos, sugere-se o Ertapenem (1ª opção) e Piperacilina/Tazobactam (2ª opção) como

terapia empírica inicial. Considerando a gravidade da infecção da corrente sanguínea e os patógenos isolados em hemoculturas e em

ponta de cateter: Gram (-) (12) gram (+) (5) e Candida (1), sugerem-se empiricamente: meropenem + daptomicina OU teicoplanina.

CONCLUSÃO

Conhecer os principais microrganismos isolados nos diferentes sítios de infecção é de extrema importância para definir uma terapia

empírica mais racional.

REFERÊCIAS

ANVISA.Critérios Diagnósticos – NNIS. Brasília, 2005. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br

APIC - HICPAC Surveillance Definitions for Home Health Care and Home Hospice Infections, 2008


