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Introdução



A Serratia marcescens pertence à família de Enterobactereáceas, frequentemente encontrada na água, solo, entre

outros.

Apesar da baixa virulência, pode causar infeções nosocomiais e surtos em doentes gravemente imunocomprometido ou

em doentes críticos, em particular em unidades de cuidados intensivos neonatais.

No recém-nascido pode ter espectro de manifestações clínicas, desde a colonização assintomática, queratite,

conjuntivite, infeções do trato urinário, pneumonia, infeções do local cirúrgico, bacteremia ou meningite.

Podem ocorrer surtos: em eventos epidémicos frequentemente multirresistentes

Introdução

Via de transmissão

Int J Environ Res Public Health. 2019 Feb; 16(4): 610. 

Profissionais de saúde

Int J Hyg Environ Health . 2010 Mar;213(2):79-87. 

doi: 10.1016/j.ijheh.2009.09.003. Epub 2009 Sep 26. 



As colheitas de produtos para exame microbiológico são uteis na investigação de surtos, incluindo teste de

suscetibilidade aos antimicrobianos.

Limitação do laboratório: sequenciação genética da estirpe (WGS) e caracterização da estirpe

Introdução

J Infect Prev. 2021 Jan; 22(1): 39–41. 

Antimicrob Resist Infect Control. 2017 Dec 11;6:125. 

doi: 10.1186/s13756-017-0285-x. eCollection 2017. 
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•Utilização de luvas esterilizadas na punção venosa (central e/ou

periférica).

•Acondicionamento da roupa de acordo com o procedimento interno

•Proteção das almofadas de aleitamento com resguardo limpo

•Utilização de touca de uso único, ou metodologia que garanta a sua

desinfeção diária. 

•Retirada de biberões aquando da preparação; sempre que

houver necessidade de retirada de biberão do frigorífico deve

haver higiene das mãos e troca de luvas

•Após preparação do biberão deve ser de imediato colocada

tampa de rosca, a evitar potencial contaminação

• Reforço da desinfeção da regular da bancada e desinfeção

da câmara de fluxo laminar, realizando limpeza terminal com

amónio quaternário, e desinfeção previamente ao início da

preparação/ utilização da câmara de fluxo laminar com álcool

a 70%

•Aquando da etiquetagem dos biberões esta devera ́ ser feita

sem luvas e deve ser feita higiéne das mãos com SABA

previamente à manipulação da pasta das etiquetas;

•Conamala de transporte de biberões para UCIN deverá ser

de material passível de ser desinfetado. Deverá ser dada

prioridade a esta necessidade.

• Revisão dos procedimentos de colheita e 

armazenamento dos leites

Repetição do estudo microbiológico 3 meses: negativo para S. marcescens
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Conclusão

Na investigação de surto é 

importante rever todas as práticas 

do serviços, e circuitos passíveis 

de constituir potencial 
contaminação

As colheitas de superfícies em pontos-chave

e estudo microbiológico, são importantes na

investigação epidemiológica e poderá

contribuir para a necessidade de alterações

dos próprios circuitos e melhoria da prática
do serviço

Terá que ser realizada

integração de todos os

dados, incluindo taxas de
adesão à higiene das mãos

Importância da monitorização seriada;

embora possa ser uma limitação, pelo

processamento de várias amostras no
laboratório de Microbiologia (extra rotina)
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