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relato de caso

MENINGITE POR B. CEREUS - UMA ENTIDADE RARA A CONSIDERAR

RESUMO

Introdução: O Bacillus cereus (B. cereus) é uma bactéria produtora de toxinas capaz de provocar intoxicações alimentares 
mediante duas síndromes clínicas: diarreica e emética. Esta bactéria, além de intoxicações alimentares, pode provocar 
bacteriemia, endocardite, infeções respiratórias, cutâneas, oculares e do sistema nervoso central (SNC).
Descrição do caso: Criança do género masculino de quatro anos de idade, com antecedentes de sibilância recorrente e 
estado vacinal atualizado (com uma dose da vacina extraplano para a Neisseria meningitis do grupo B) é trazida a con-
sulta por vómitos, dor abdominal, recusa alimentar, sonolência e cefaleia. Ao exame objetivo estava sonolenta, febril, com 
rigidez da nuca e sinal de Brudzinski positivo. Foi referenciada ao serviço de urgência (SU) Pediátrica, onde foi ativado o 
protocolo de atuação da meningite, com realização de rastreio séptico, de tomografia computorizada (TC) crânio-encefá-
lica e de punção lombar, e início de terapêutica empírica.
A criança ficou internada para vigilância e manutenção terapêutica. Analiticamente apresentava leucocitose e foi isolado 
no líquido cefalorraquidiano (LCR) o B. cereus. Havia referência ao consumo de arroz frito aquecido do dia anterior, no 
dia do início da clínica. O internamento evoluiu favoravelmente com recuperação completa da criança e alta ao oitavo dia. 
Comentário: Apesar das infeções do SNC por B. cereus serem mais frequentes em imunodeprimidos e na presença de 
fatores de risco, este caso alerta para uma causa rara de meningite, numa criança saudável. Assim, pretende-se alertar os 
clínicos para a necessidade de um exame físico completo em crianças com suspeita de intoxicação alimentar e sinais e 
sintomas sistémicos, como a febre, para a destrinça entre um quadro benigno e autolimitado, de um quadro com maior 
gravidade e que exige referenciação imediata aos cuidados hospitalares.
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ABSTRACT

Introduction: Bacillus cereus (B. cereus) is a toxin-producing bacterium capable of producing food poisoning through 
two clinical syndromes: diarrheal and emetic. In addition to food poisoning, this bacterium can be linked to bacteremia, 
endocarditis, respiratory, skin, eye and central nervous system infections (CNS).
Case description: A four-year-old male child with a history of recurrent wheezing and updated vaccination status (with 
one dose of vaccination for Neisseria meningitidis group B) is brought to consultation due to vomiting, abdominal pain, 
food refusal, fever and headache. On physical examination, he was sleepy, febrile and presented a stiff neck and posi-
tive Brudzinski's sign. He was referred to the Pediatric Emergency Department, where the meningitis action protocol 
was activated. Septic screening, cranioencephalic computerized tomography (CT) and lumbar puncture were performed 
and empirical therapy initiated. The child was hospitalized for surveillance and therapeutic maintenance. Analytically, he 
presented leukocytosis and B. cereus was isolated on the cerebrospinal fluid. There was reference to the consumption 
of heated fried rice from the day before, the day the clinic started. Hospitalization progressed favorably with the child's 
complete recovery and discharge on the eighth day.
Comment: Although CNS infections by B. cereus are more frequent in immunocompromised patients and in the presence 
of risk factors, this case alerts to a rare case of meningitis in a healthy child. Thus, it is intended to alert clinicians for the 
need of a complete physical examination in children with suspected food poisoning and systemic signs and symptoms, 
such as fever, to allow the distinction between a benign and self-limited condition and a serious condition that requires 
immediate referral to hospital care.
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SNC por B. cereus em crianças é limitado. Uma re-
visão sistemática da literatura inglesa publicada em 
2003, identificou 22 casos de bacteriemia a B. cereus 
em crianças (16 em recém-nascidos), 11 das quais 
apresentavam infeção do SNC.1,7

O objetivo deste relato é alertar para uma causa 
rara de meningite, mas potencialmente grave, que os 
clínicos de Medicina Geral e Familiar e de Pediatria 
devem considerar no diagnóstico diferencial de uma 
criança com história de intoxicação alimentar e sinais 
e sintomas sistémicos. 

DESCRIÇÃO DO CASO
Relata-se o caso de uma criança de quatro anos de 

idade, do género masculino, caucasiana, terceiro filho 
de uma família na fase V do ciclo familiar de Duvall, 
pertencente à classe média baixa segundo a classifi-
cação de Graffar. Residia em apartamento com três 
quartos, com condições básicas de saneamento, con-
sumia água engarrafada e não tinha animais domés-
ticos. Apresentava antecedentes de sibilância recor-
rente desde os 24 meses, atualmente controlada sem 
necessidade de medicação. Sem história de alergias 
medicamentosas ou alimentares conhecidas. Sem 
antecedentes familiares relevantes. Os pais eram fu-
madores. 

A criança frequentava o infantário desde os três 
anos de idade, apresentava um estado vacinal atua-
lizado, com uma dose da vacina extraplano para a N. 
meningitis do grupo B aos dois meses de idade, por 
impossibilidade económica da família para suportar 
o esquema completo. Apresentava um desenvolvi-
mento psicomotor adequado e um crescimento esta-
turoponderal no P3 - P15. 

Em julho de 2018 foi trazida a consulta numa 
Unidade de Saúde Familiar (USF) em meio rural, por 
vómitos, dor abdominal e recusa alimentar com dois 
dias de evolução, e sonolência e cefaleia desde o pró-
prio dia. Os vómitos, inicialmente alimentares, surgi-
ram 6 horas após a última refeição. 

Não havia história de conviventes doentes ou com 
a mesma sintomatologia. Foram negados diarreia, 
alterações cutâneas e sintomas respiratórios e geni-
tourinários. 

Ao exame físico, na USF, a criança apresentava-
-se sonolenta e febril (38,6ºC de temperatura axilar). 
Evidenciava rigidez da nuca e sinal de Brudzinski po-
sitivo. Não apresentava outras alterações relevantes 
ao exame. 

Pelo exposto, foi transferida para o serviço de ur-
gência (SU) Pediátrica do hospital de referência. À 
chegada ao SU foram confirmados os achados do 
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INTRODUÇÃO

O 
Bacillus cereus (B. cereus) é um ba-
cilo gram-positivo, ubíquo na natureza, 
aeróbio (anaeróbio facultativo), produ-
tor de esporos. A formação de esporos 

permite que sobreviva no ambiente por longos perío-
dos de tempo e que resista a temperaturas extremas. 
Devido a estas propriedades, é capaz de persistir em 
ambientes de processamento de alimentos, podendo 
causar intoxicações alimentares.1

As intoxicações alimentares causadas por B. ce-
reus, apresentam-se em duas formas clínicas distin-
tas, a síndrome diarreica e a síndrome emética, geral-
mente leves e autolimitadas, embora possam ocorrer 
formas mais graves de doença.1,2

A síndrome diarreica é causada pela entero-
toxina diarreica, produzida no intestino delgado 
após a ingestão de bacilos ou esporos de B. cereus. 
Caracteriza-se por dor abdominal em cólica e diarreia 
abundante. Os vómitos são incomuns. Apresenta um 
período de incubação de 8 - 16 horas após a ingestão, 
e uma duração de aproximadamente 12 - 24 horas. 
Os alimentos mais frequentemente implicados são: 
carnes, sopas, legumes, molhos, leite e derivados. 1,2,3

A síndrome emética é originada pela toxina emé-
tica (cereulida) produzida nos alimentos antes da in-
gestão. Clinicamente manifesta-se por vómitos, náu-
seas e dor abdominal em cólica. A diarreia pode ocor-
rer em 1/3 dos casos.1 O quadro clínico inicia-se entre 
30 minutos a 6 horas após a ingestão de alimentos 
contaminados, e habitualmente, desaparece em 6-24 
horas. Alimentos amiláceos como o arroz são os mais 
implicados, geralmente como resultado do consumo 
de arroz frito arrefecido à temperatura ambiente e 
reaquecido no dia seguinte.1,2,3 

Além de intoxicações alimentares, e particular-
mente em imunodeprimidos, recém-nascidos, usuá-
rios de drogas endovenosas e portadores de dispo-
sitivos médicos, o B. cereus pode estar implicado 
em infeções oportunistas e nosocomiais, podendo 
causar bacteriemia, endocardite, infeções respirató-
rias, cutâneas, oculares e do sistema nervoso central 
(SNC).1,4,5,6

Do ponto de vista epidemiológico, na Europa, 
segundo dados da European Food Safety Authority 
(EFSA), entre 2006 - 2010, foram registados 103 sur-
tos associados a B. cereus, que afetaram 1502 pes-
soas e causaram 37 hospitalizações. Em todos estes 
casos foi reportada a intoxicação alimentar como 
manifestação clínica predominantemente associada 
à infeção por este agente.5 

O número de casos documentados de infeções do 
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exame físico e prontamente iniciado o protocolo de 
abordagem de meningite, com colheita de sangue e 
urina para análise, urocultura, hemoculturas e reali-
zação de tomografia computorizada (TC) crânio-en-
cefálica e de punção lombar. Foi iniciada terapêutica 
empírica com ceftriaxone (100mg/kg/dia 24/24h) e 
fluidoterapia endovenosa. A criança ficou internada 
para manutenção terapêutica e vigilância clínica. 

Da investigação diagnóstica realizada destaca-se, 
no estudo analítico leucocitose (18,8 x 109/L) com 
neutrofilia associada (91,5%) e proteína C reativa em 
valores normais (0,2 mg/dl). Exame sumário de urina 
sem alterações. Hemoculturas e urocultura negativas. 
TC crânio-encefálica sem alterações de relevo. 

Da análise do líquido cefalorraquidiano (LCR): lí-
quor incolor, límpido, com 42 células, 42 leucócitos 
(com predomínio de neutrófilos - 92%); glicose (77 
mg/dl) e proteínas (29,2 mg/dl) em valores normais. 

No exame bacteriológico do LCR foi identificado B. 
cereus com teste de sensibilidade a antibiótico (TSA) 
com sensibilidade a ceftriaxone. A restante pesquisa 
no LCR (M. pneumoniae, N. meningitis grupos A, B, C, 
W e Y, H. influenzae, S. pneumoniae, Streptococcus 
do grupo B, Herpes simplex tipo 1, 6 e 7, vírus varicela 
zóster, vírus Epstein-Barr, citomegalovírus e enteroví-
rus) foi negativa.  

Perante o diagnóstico de meningite por B. cereus 
e o quadro prévio de síndrome emética, foi questio-
nada a alimentação da criança e, segundo a mãe, a 
última refeição teria sido arroz frito confecionado 
previamente, guardado a temperatura ambiente e 
aquecido no micro-ondas, acompanhado de bife de 
frango cozinhado no momento. 

Durante o internamento a criança cumpriu oito 
dias de terapêutica com ceftriaxone, com evolução 
clínica favorável traduzida por recuperação do estado 
geral, apirexia sustentada e tolerância à dieta oral 
após 48 horas do início da terapêutica. Teve alta ao 
oitavo dia, com orientação para o hospital de dia para 
término de antibioterapia (14 dias de ceftriaxone) e 
para consulta de Pediatria Geral, com recuperação 
completa e sem evidência de sequelas. 

COMENTÁRIO
As infeções do SNC por B.  cereus são raras, mas 

graves, havendo relatos de casos em adultos e em 
crianças, sobretudo em recém-nascidos (1,4%).5 As 
manifestações mais frequentes são meningoence-
falite, abcessos cerebrais e hemorragia subaracnoide 
infetada.1,5 A mortalidade é particularmente elevada 
em recém-nascidos e em imunodeprimidos.5,6,8,9

O envolvimento do SNC por B. cereus é mais 

frequente em imunodeprimidos e na presença de 
fatores de risco (recém-nascidos pré-termo, recém-
-nascidos com baixo peso ao nascimento, doentes 
com neutropenia, doentes sob tratamento sistémico 
com corticoides, com cefalosporinas de terceira gera-
ção ou sob quimioterapia, em caso de hospitalização 
recente e em doentes submetidos a procedimentos 
invasivos como entubação endotraqueal, ventilação 
mecânica, colocação de cateteres intravasculares e 
punção lombar).8,10,11,12

Alguns autores apontam uma associação patoló-
gica entre intoxicações alimentares e as infeções do 
SNC por B. cereus, sobretudo em doentes que apre-
sentam sintomas de intoxicação alimentar antes ou 
concomitantemente ao envolvimento do SNC. Esta 
hipótese foi corroborada em autópsias a doentes fa-
lecidos por infeção do SNC por B. cereus, que reve-
laram invasão e necrose da mucosa gástrica e envol-
vimento sanguíneo, hepático e do SNC pelo bacilo.5

Este relato alerta para a possibilidade de uma 
causa rara de meningite, numa criança saudável e 
sem fatores de risco para infeção do SNC por B. ce-
reus, após quadro de intoxicação alimentar. 

Segundo a literatura, o tratamento das intoxica-
ções alimentares por B. cereus consiste em cuidados 
de suporte. O tratamento antibiótico, apenas está in-
dicado, em quadros clínicos mais graves, como as in-
feções do SNC.1 Em caso de meningoencefalite, está 
preconizada a terapêutica combinada de um amino-
glicosídeo com vancomicina durante, pelo menos, 14 
dias.1 

Não obstante, no caso descrito, suportado pelo 
TSA e evolução clínica, o tratamento com ceftriaxone 
demonstrou-se eficaz, apesar do B. cereus ser um 
reconhecido agente produtor de beta-lactamases e 
resistente às cefalosporinas de terceira geração.6,8,9 

A hipótese de contaminação do LCR foi avançada, 
dado o carácter ubíquo do patogénico isolado, mas 
o seu crescimento isolado em amostra pura, permitiu 
ao laboratório de Microbiologia excluir essa hipótese.

Apesar da gravidade das infeções do SNC por B. 
cereus, o desfecho deste caso foi favorável, muito de-
vido a um elevado nível de suspeição diagnóstica de 
meningite a nível dos cuidados de saúde primários e 
prontidão terapêutica a nível dos cuidados hospita-
lares. 

De destacar, a relevância de uma minuciosa anam-
nese para orientar para um diagnóstico assertivo, 
tendo em conta a intoxicação alimentar e a síndrome 
emética desenvolvida pela criança no contexto do 
consumo de arroz frito aquecido após inadequada 
refrigeração. 
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Pelo exposto, os autores deste relato pretendem 
realçar o papel do médico de família, na destrinça en-
tre situações benignas e autolimitadas, de situações 
mais graves e com risco de vida que exigem referen-
ciação imediata aos cuidados hospitalares. Alertam 
ainda para importância do exame físico completo 
nas crianças com história de intoxicação alimentar 
e sinais e sintomas sistémicos, como a febre, já que 
os sinais meníngeos podem estar presentes e serem 
fundamentais para sinalizar um quadro de maior gra-
vidade. 
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