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Introdução: Há mais de 20 anos a 

infecção hospitalar era um fantasma que 

rondava os hospitais. Hoje, nada 

mudou, apenas tornou-se mais 

conhecida, permanecendo como um dos 

flagelos mundiais na saúde. O relato 

desses casos tem como finalidade 

chamar atenção para a Burkholderia 

cepacia, que era rara em nosso meio e 

que agora está se fazendo presente com 

mais frequência. A Burkholderia 

cepacia é um bacilo Gram negativo, 

multirresistente, mostrando-se 

emergente em infecções intra-

hospitalares. Pode ser encontrada tanto 

em ambientes hospitalares quanto 

ambientes domésticos, sendo inclusive 

encontradas em desinfetantes de uso 

domiciliar. Progride fatalmente como 

infecção oportunista em pacientes 

neutropênicos devido à sua difícil 

terapêutica, e é também associado a um 

maior risco de infecção naqueles que 

possuem fibrose cística. Descrição dos 

casos: No período de 23/03 a 

27/03/2014, deu entrada num Hospital 

Infantil de Manaus-AM, quatro 

lactentes com idade variando de 3 a 9 

meses. As crianças apresentavam febre 

(38º C), tosse produtiva, dispnéia e 

taquipnéia. Os diagnósticos de admissão 

desses pacientes foram de bronquiolite 

inespecífica, associado à 

broncopneumonia. Realizado o 

tratamento com Claritromicina e de 

suporte houve melhora do quadro. O 

primeiro lactente, 7 dias após voltou 

apresentar febre associado a sinais 

clínico e hematológico de sepse. 

Iniciou-se o tratamento empírico com 

ceftriaxona e realizado hemocultura 

sendo identificado Burkholderia 

cepacia sensível ao Meropenem. Em 

seguida mais 3 lactentes de 

proximidades com seu leito, 

apresentaram quadro semelhantes a 

este. Foi levantada a hipótese 

diagnóstica que poderia ser a mesma 

situação do primeiro lactente, iniciado o 

mesmo antibiótico e realizado 

hemocultura que confirmou a presença 

de B. cepacia na corrente sanguínea 

dessas crianças. Comentário: A 

propagação da doença pode ter ocorrido 

entre pacientes internados na mesma 

enfermaria ou através da exposição a 

substâncias contaminadas do ambiente 

hospitalar. A pronta intervenção no 

tratamento e nas medidas de precaução 

conseguiu-se evitar a propagação e 

salvar as crianças.  Isso é um exemplo 

como o hábito de não higienização das 

mãos após o manejo com os pacientes, 

usar luvas repetidas para manipulação 

de diferentes pacientes, e a 

contaminação de soluções utilizadas 

para higienização de equipamentos 

podem disseminar uma infecção.  

               

Relato de 4  casos: Infecção da corrente sanguínea por Burkholderia cepacia  

 


