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(D25) foram consideradas tolerantes.
^ncia antimicrobiana foi
^ncia de resiste
Resultados: A freque
de 64% (n = 32), 24% (n = 12) e 2% (n = 1) para CAZ, CIP e TCC,
 LVX. A
respectivamente. Todas as amostras foram sensíveis a
^
tolerancia a pelo menos um antimicrobiano foi detectada
^ncia de tolera
^ ncia foi de
em 80% das amostras. A freque
40%, 79,5%, 52% e 16,3% para CAZ, CIP, LVX e TCC,
respectivamente.
~ o: A maioria das amostras clínicas de S. maltoConclusa
^ ncia aos antimicrophilia apresentaram altas taxas de tolera
bianos, especialmente para CIP, LVX e CAZ, o que pode ser
~o, dado o arsenal antimicrobiano limitado
uma preocupaç a
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~ o e 60% (24)
meira aplicaç a
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