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RESUMO
Abscessos cerebrais são extremamente raros em neonatos, sendo a serratia marcescens uma
causa incomum. Essa condição é agravada quando envolve recém-nascidos prematuros, com
baixo peso ao nascer e imunocomprometidos. O quadro clínico geralmente é inespecífico e
evolui para uma rápida deterioração. Nesse artigo descrevemos o caso de sepse e abscesso
cerebral por Serratia marcescens em um neonato.
Palavras-Chave: Abscesso cerebral, sepse neonatal, Serratia marcescens.
ABSTRACT
Brain abscesses are extremely rare in neonates, being serratia marcescens an unusual cause.
This condition is further aggravated when involving pre-term, low birth weight and other
immunocompromised neonates. Clinical signs are usually non-specific, signaling towards a
rapidly deteriorating infant. We report the occurrence of Serratia marcescens as the cause of
septicemia and brain abscess in a neonate.
Keywords: Brain Abscess, Neonatal Sepsis, Serratia marcescens.

1 INTRODUÇÃO
O abscesso cerebral corresponde á uma grave doença de raro acometimento entre os
neonatos, surgindo geralmente naqueles com fatores de risco e comorbidades associadas,
evoluindo de forma ainda mais grave em prematuros. (1) O organismo mais frequentemente
identificado é o Streptococcus spp., devido à disseminação contígua dos quadros infeccioso da
orofaringe, ouvido médio e seios paranasais. (2)
A Serratia marcescens é considerada uma causa incomum de abscesso cerebral
piogênico em neonatos, com apenas 7 casos relatados nos últimos 20 anos. (3)
Surgiu na década de 1980 como causa importante de infecção nosocomial, sendo
inicialmente considerado não patogênico ao homem. No entanto, devido aos diversos relatos de
surtos e sua relação com quadros de sepse neonatal, tornou-se particularmente alarmante, uma
vez que pacientes sépticos apresentam taxas de morbimortalidade muito elevadas, levando à
identificação e tratamento cada vez mais precoces. (4)
Os fatores predisponentes á sepse por S. marcescens incluem a imaturidade imunológica
de neonatos prematuros, enterocolite necrosante e persistência do canal arterial, já que facilitam
a passagem de bactérias entéricas Gram-negativas para a corrente sanguínea. (5)
Em relação aos achados de imagem, nas fases iniciais a tomografia computadorizada
(TC) costuma não demonstrar alterações significativas. Com a evolução do quadro, tem-se o
achado de uma lesão expansiva hipoatenuante com realce anelar, circundanda por extensa área
de edema vasogênico. (6)
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Em se tratando dos achados na ressonância magnética (RM), após a formação da cápsula
do abcesso, demonstra-se lesão arredondada de conteúdo hiperintenso em T2 e hipointenso em
T1, circundada por halo de hiperssinal compatível com edema vasogenico. (7)
O manejo terapêutico de pacientes neonatais com abscesso cerebral requer uma
abordagem multidisciplinar, associado ao uso de métodos diagnósticos agressivos,
antibioticoterapia intravenosa de amplo espectro e drenagem neurocirúrgica precoce, devendose levar em conta as baixas taxas de sobrevida e as sequelas associadas ao envolvimento do
SNC. (3)

1.1 DESCRIÇÃO DO CASO
Paciente do sexo feminino, com 35 dias de vida, foi nascido de parto cesárea devido a
importante bradicardia fetal, permaneceu em intubação orotraqueal durante 30 dias em UTI
neonatal e teve hemocultura que apresentou crescimento de Serratia marcescens.
A paciente apresentava facies sindrômicas com estrabismo convergente, redução total
das expressões faciais e outras mal formações associadas, como pé torno congênito e
persistência do canal arterial com repercussão hemodinâmica, que posteriormente fecharam o
diagnóstico de Síndrome de Moebius.
Após alta da UTI, a criança passou a se apresentar agitada e com choros intensos, sendo
encaminhada para avaliação pela equipe da neurocirurgia.

FIGURA 1. As figuras A, B e C representam corte axial, coronal e sagital de tomografia computadorizada do
abscesso cerebral caracterizado pela aréa hipodensa central delimitada por uma cápsula hiperdensa e edema
vasogênico regional.
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FIGURA 2. Corte axial de tomografia computadorizada após drenagem do abscesso guiado por ultrassonografia.

FIGURA 3. As figuras A, B e C representam cortes axiais de tomografia computadorizada demonstrando a
substituição liquórica com redução volumétrica do parênquima encefálico após degeneração pelo processo
inflamatório/infeccioso.

2 DISCUSSÃO
O abscesso cerebral configura-se como uma grave doença infecciosa do sistema nervoso
central ainda associada a significativa morbidade e mortalidade apesar dos avanços
neurocirúrgicos, de neuroimagem, cuidados médicos intensivos e antibióticos. (8)
A formação de abscesso piogênico por Serratia marcescens tem sido relatado como uma
condição incomum e bastante rara, e apresenta a persistência do canal arterial, comorbidade
presente na paciente do estudo, como importante fator de risco descrito na literatura. (9)
A TC é comumente usada para diagnosticar abscessos em adultos, devido à sua alta
disponibilidade geral e especificidade. É mais útil em crianças mais velhas do que em recémnascidos, nos quais o alto teor de água do cérebro reduz o contraste entre o tecido normal e o
lesionado. (10)
A ressonância em comparação com a TC, tem maior sensibilidade, mesmo em estágios
iniciais. Existem, entretanto, poucos relatos sobre sua utilidade para o diagnóstico de abscessos
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cerebrais em neonatos. Uma grande desvantagem é que a sua realização exige movimentação
do paciente e uma duração maior de sedação. (6)
No caso relatado, foi optado pela realização da TC pela sua maior disponibilidade e
rapidez, sendo os achados radiológicos sugestivos de complicação neurológica de sepse por
Serratia marcescens, em neonato com fatores de risco já estabelecidos na literatura.

3 CONCLUSÃO
O presente relato destaca a Serratia marcescens como um importante agente de abscesso
cerebral em recém-nascidos em unidades de terapia intensiva neonatal. A suspeita precoce,
medidas diagnósticas adequadas e conduta rápida parecem ser as etapas essenciais na gestão
para aqueles pacientes pediátricos de alto risco.
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