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1. Introdução 
Os abscessos no pescoço são coleções purulentas que podem estar locali-

zadas em uma camada superficial ou em uma camada profunda do pescoço; no 
entanto, este último é mais comumente relatado na literatura do que o primeiro. 

As infecções cervicais profundas são aquelas que incluem a fáscia cervical, 
tanto superficial quanto profunda, e os espaços retrofaríngeo, parafaríngeo e pe-
ritonsilar.1 O retrofaríngeo é um espaço potencial, anterior à fáscia pré-vertebral 
que se estende da base do crânio até a bifurcação da traqueia no mediastino, ser-
vindo como uma via de acesso para o tórax.2 O abscesso parafaríngeo localiza-se 
posteriormente à fossa infratemporal anterior, à nasofaringe e à parede lateral da 
faringe media, coluna vertebral posterior e ramo mandibular lateral.3 Finalmente, 
o abscesso peritonsilar, constituído por tecido areolar frouxo sobrejacente à ton-
sila palatina (amígdala), é delimitado pelo músculo constritor superior da faringe 
e pelos pilares tonsilares anterior e posterior.4 

Em adultos, os abscessos cervicais profundos são geralmente causados por 
infecção direta resultante da presença de um corpo estranho, ou de algum tipo de 
lesão penetrante na parede posterior da faringe, enquanto que em crianças são 
comumente causados por supuração dos linfonodos retrofaríngeos, que drenam 
da nasofaringe, orofaringe e tonsilas palatinas.5 Em crianças, a maioria dos casos 
segue uma infecção do trato respiratório superior, como tonsilite (amigdalite), ade-
noite, infecção dentária, faringite e linfadenite e, possivelmente, representa uma 
disseminação de infecção de áreas contíguas.1,2 Outras causas menos frequentes 
incluem trauma penetrante, osteomielite vertebral, parotidite, mastoidite e sinusite. 

Relatos na literatura mostram uma incidência decrescente de abscessos cer-
vicais profundos com o aumento da idade em crianças. 6 De fato, são mais frequen-
tes em crianças com menos de 5 anos de idade do que no restante da população 
pediátrica.7,8,9,10,11,12 Acredita-se que isso se deva ao aumento do número de linfono-
dos que correm em uma cadeia paramediana no espaço retrofaríngeo em crianças 
nesta faixa etária e que regride espontaneamente depois disso. 9,13 A localização 
dessas massas cervicais em crianças pode variar com base na idade. Por exemplo, 
um estudo mostrou que os abscessos retrofaríngeos eram mais propensos a ocor-
rer naqueles com menos de 10 anos, enquanto abscessos peritonsilares eram mais 
prováveis de ocorrer entre 10 e 18 anos.14

Estudos constataram que os abscessos cervicais profundos na população pe-
diátrica são polimicrobianos.15,16 O microorganismo predominante varia entre os 
estudos, embora os mais comuns nas membranas mucosas sejam bactérias anaeró-
bicas, em particular, bacilos gram-negativos anaeróbicos.17,18 Os aeróbicos mais 
comuns são geralmente estreptococos e estafilococos.19,20,21 Pesquisas recentes 
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relatam o aumento de abscessos cervicais profundos infectados por Staphylococ-
cus aureus resistente à meticilina (methicillin resistant Staphylococcus aureus - 
MRSA) na população pediátrica, particularmente nas últimas décadas.22,23,24,25

Além disso, o aumento da incidência de MRSA em abscessos cervicais pedi-
átricos tem sido associado ao aumento da morbidade, particularmente em crianças 
com condições imunossupressoras, como o câncer.26 É importante notar que esse 
aumento na colonização por MRSA apresenta um desafio na escolha correta de um 
antibiótico empírico. Pesquisas também mostram que a colonização por MRSA 
está ligada a quase o dobro ou triplo do tempo de permanência hospitalar compa-
rado à colonização por qualquer outro microorganismo na população adulta.27,28 
No entanto, não há relatos semelhantes comparando a duração da hospitalização e 
infecção por MRSA versus colonização por outros microorganismos na população 
pediátrica. Finalmente, decidimos estudar os níveis de proteína C reativa (PCR), 
pois estudos mostram que a normalização dos níveis de PCR pode ser considerada 
como um critério para a interrupção da antibioticoterapia para minimizar a expo-
sição aos antibióticos e encurtar a duração da internação hospitalar.29 Portanto, 
achamos importante determinar quais membros da população pediátrica correm 
maior risco de infecção por MRSA, se a colonização por MRSA afeta a duração 
da hospitalização em qualquer subgrupo da população pediátrica e se há diferença 
nos níveis de PCR entre as populações ou se existe um vínculo entre o nível da 
PCR e a colonização por MRSA*. 

No geral, a incidência de abscessos cervicais na população pediátrica tem au-
mentado nas últimas décadas. 1,12,30,31,32,33,34,35 As razões para esse aumento da incidên-
cia foram especuladas, mas ainda não foram totalmente elucidadas. Apesar disso, 
pouca pesquisa tem sido feita para caracterizar as diferenças na apresentação dos 
abscessos cervicais em subgrupos da população pediátrica, ou seja, entre lactentes 
(0-1 ano de idade) e crianças e adolescentes de 1-17 anos. Existem alguns estudos 
que observam diferenças na localização do abscesso e na microbiologia das áreas in-
fectadas entre bebês e crianças mais velhas.34,36 No entanto, nenhum estudo, até onde 
sabemos, examina as diferenças na apresentação clínica, incluindo a localização do 
abscesso, a colonização microbiana, o tempo de internação e os níveis de proteína 
C reativa (PCR) entre esses dois grupos. Dada a crescente incidência de abscessos 
cervicais na população pediátrica, reconhecemos a importância de cobrir essa lacuna 
na literatura. Nosso estudo procura atingir este propósito comparando uma popula-
ção de crianças de 0 a 1 ano de idade com crianças e adolescentes de 1 a 18 anos e 
considerando os fatores citados anteriormente. 
2. Material e Métodos
2.1. Participantes

Após receber a aprovação do Conselho de Revisão Institucional do Centro 
Médico Hospitalar da Universidade, foi realizada uma revisão retrospectiva dos 
prontuários. Os critérios de inclusão foram pacientes com idade igual ou inferior a 
18 anos diagnosticados com abscesso cervical e tratados com incisão e drenagem 
entre 1º de janeiro de 2004 a 1º de dezembro de 2014. O diagnóstico de abscesso 

*Nota da Coordenadora (TS): Os MRSA de origem comunitária ainda são raros no Brasil.
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cervical foi definido pelo achado de pus durante a incisão e drenagem. Também 
escolhemos pacientes que não apresentavam outras condições médicas que pu-
dessem potencialmente confundir os resultados. Os códigos atuais do Protocolo 
de Terminologia e da Classificação Internacional de Doenças foram usados para 
identificar casos do nosso banco de dados clínicos. Os registros médicos foram 
revisados para obter a idade do paciente, sexo, dados laboratoriais, incluindo mar-
cadores inflamatórios e culturas microbiológicas e sensibilidade, e a duração da 
hospitalização. Relatórios radiográficos e registros cirúrgicos foram examinados 
quanto ao tamanho e localização do abscesso (classificados como profundos ou 
superficiais, com sendo os abscessos cervicais profundos divididos em: cervical, 
parafaríngeo, retrofaríngeo, peritonsilar, submandibular, occipital, submental, 
pós-auricular, linfonodal, parotídeo e no espaço carotídeo). Pacientes com absces-
sos faciais e infecções da glândula tireoide foram excluídos.

No total, revisamos e incluímos os prontuários de 248 pacientes (73 lacten-
tes, 175 não lactentes). O número de pacientes em diferentes análises foi variável 
devido a dados incompletos. 
2.2 Estatística 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o pacote estatístico Sta-
tistical Package of Social Sciences versão 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). As 
comparações entre os grupos foram feitas usando o Wilcoxon signed-rank teste 
t, o teste t de duas amostras independentes e o teste qui-quadrado, quando apro-
priados, para calcular as diferenças estatísticas entre as características basais dos 
pacientes de ambos os grupos. A significância das diferenças foi expressa usando 
valores de p. Um valor de p bicaudal <0,05 foi considerado significante. 
3. Resultados
3.1. Características do paciente e localização do abscesso (ver Tabela 1) 

Tabela 1. Características do paciente e localização do abscesso.
Lactentes Não lactentes Total Combinado

Sexo, n% 73 (100%) 175 (100%) 248 (100%)
Masculino 34 (46,58%) 104 (59,43%) 137 (55,65%)
Feminino 39 (53,43%) 71 (40,57%) 110 (44,36%)

Idade Média 8 205 meses 

Localização do Abscesso, n% 73 (100%) 175 (100%) 248 (100%)
Superficial 5 (6,85%) 1 (0,57%)
Profundo 68 (93,15%) 174 (99,43%)

Cervical 49 (67,12%) 80 (45,71%)
Submandibular 6 (8,22%) 9 (5,14%)
Retrofaríngeo 5 (6,85%) 19 (10,86%)
Parafaríngeo 4 (5,48%) 33 (18,86%)
Occipital 2 (2,74%) 0
Submental 2 (2,74%) 10 (5,71%)
Parotídeo 2 (2,74%) 0
Linfonodal 1 (1,37%) 0
Espaço carotídeo 1 (1,37%) 0
Pós-auricular 1 (1,37%) 0
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Dos 248 pacientes estu-
dados, 73 eram lactentes e 175 
eram não lactentes. A idade 
média dos lactentes foi de 8,21 
meses. Todos os pacientes rece-
beram tratamento cirúrgico para 
o abscesso. 

Ambas as populações apre-
sentaram abscessos cervicais 
profundos mais frequentemente 
do que abscessos cervicais su-
perficiais. Entre os não lactentes 
174 de 175 (99,43%), e entre 
os lactentes 68 de 73 (93,15%) 
apresentaram abscessos cervi-
cais profundos.

Os lactentes (ver Gráfico 1) 
apresentaram com mais frequên-
cia abscessos cervicais (67,12%), 
seguidos pelos abscessos subman-
dibulares (8,22%), retrofaríngeos 
(6,85%) e parafaríngeos (5,48%). 
Os não lactentes (ver Gráfico 2) 
apresentaram uma frequência 
maior de abscessos cervicais 
(45,71%), seguidos por parafa-
ríngeos (18,86%), peritonsilares 
(11,43%) e abscessos retrofa-
ríngeos (10,86%). Embora os  
dois grupos tenham apresentado 
de uma maneira geral mais abs-

cessos cervicais, os lactentes foram significantemente mais propensos a apresen-
tar abscessos cervicais do que os não lactentes (valor de p-= 0,0021).

Além disso, de uma maneira geral, os lactentes apresentaram os abscessos 
em mais locais do que os não lactentes (10 versus 6 locais); no entanto, a grande 
maioria dos lactentes apresentaram abscessos cervicais. Por outro lado, os não 
lactentes, embora apresentassem abscessos cervicais, também tiveram uma par-
cela significativa da população apresentando abscessos parafaríngeos, peritonsi-
lares e retrofaríngeos. 
3.2. Colonização por MRSA (ver Tabela 2) 

48,64% dos lactentes apresentaram colonização por MRSA comparados a 
13,74% dos não lactentes, como visto no Gráfico 3. Um teste do qui-quadrado 
foi realizado e determinou um valor de z de 5,9 correspondendo a um valor de p 
<0,0001 indicando diferença estatisticamente significante entre os dois grupos.

Distribuição de abscessos cervicais profundos em bebês
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Gráfico 1. Distribuição de abscessos cervicais 
profundos em lactentes.

Gráfico 2. Distribuição de abscessos cervicais 
profundos em não lactentes.
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Tabela 2. Lactentes com colonização por MRSA em comparação com não lactentes
 Lactentes Não lactentes Diferença
Proporção da amostra 0,4864 0,1374 0,349
95% CI (asymptomatic) 0,3717-0,6011 0.0864-0.1884 0.2323-0.4657
Valor de z 5,9   
Valor de p <0.0001  Significante

3.3 Níveis de PCR 
(ver Tabela 3) 

Os níveis de PCR fo-
ram obtidos de 56 lactentes 
e 115 não lactentes. Um 
teste t bicaudal para duas 
médias independentes de-
terminou um valor de p de 
0,8734, o que corresponde 
a uma diferença não signifi-
cante entre as duas médias. 
Um Wilcoxon signed-rank 
teste também foi realizado 
para determinar a correla-
ção entre a colonização por 

MRSA e os níveis de PCR tanto em lactentes quanto em não lactentes. Em lac-
tentes, a análise estatística determinou um valor de p=0,5487, correspondendo a 
uma diferença estatística não significante. Em não lactentes, a análise estatística 
determinou um valor de p = 0,7228 correspondendo a uma diferença estatística 
não significante. Uma representação visual dessas estatísticas é vista no Gráfico 4. 

Gráfico 4. Níveis de PCR e colonização microbiana em lactentes vs não lactentes.
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Gráfico 3 Colonização bacteriana por MRSA vs não-MRSA, 
em lactentes e não lactentes.
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Tabela 3. Níveis de PCR foram obtidos de 56 lactentes e 115 não lactentes.

 Lactentes Não lactentes Análise estatística Valor 
de p Diferença estatística

Média 7,3307 7,1723    

Variância 37,023 37,1825    

Desvio Padrão 6,0847 6,0977    

N 56 115 p (bicaudal) 0,8734 Não significante

Correlação entre colonização por MRSA e níveis de PCR em Lactentes 

 MRSA não MRSA Análise estatística Valor 
de p Diferença estatística

Média 5,3338889 5,9567568    

Desvio Padrão 6,2318818 6,1656333    

N 36 37    

   Valor de p 0,5487 Não significante

Correlação entre colonização por MRSA e níveis de PCR em crianças e adolescentes

 MRSA não MRSA Análise estatística Valor 
de p Diferença estatística

Média 7,.9052941 7,045102    

Desvio Padrão 7,6491773 5,8255803    

N 17 98    

   Valor de p 0,228 Não significante

3.4. Duração da permanência hospitalar (ver Tabela 4)
Os valores de duração da internação hospitalar foram obtidos de 68 lactentes 

e 165 não lactentes. Foi realizado um teste t bicaudal entre duas médias indepen-
dentes para determinar t = 3,7579 correspondendo a um valor de p= 0,0002 indi-
cando uma diferença estatisticamente significante entre os grupos. Um teste para 
determinar a correlação entre a infecção por MRSA e a duração da hospitalização 
foi realizado em lactentes e crianças. Em lactentes, a significância estatística foi 
vista com um valor de p= 0,0037. No entanto, nenhuma significância estatística 
foi observada em não lactentes, com um valor de p= 0,2186. Uma representação 
visual dessas estatísticas pode ser vista no Gráfico 5. 
4. Discussão

O objetivo deste estudo foi determinar se existem diferenças na apresen-
tação do abscesso cervical entre lactentes (<1 ano) e não lactentes (1-18), em 
termos da sua localização (superficial versus profundo), colonização microbiana 
do abscesso (colonização por MRSA versus não MRSA), nível de PCR na apre-
sentação inicial de abscesso e tempo de internação hospitalar. Também quería-
mos determinar se havia uma correlação entre colonização microbiana e nível 
de PCR e colonização microbiana e tempo de permanência hospitalar no grupo 
lactente ou não lactente, ou em ambos. 
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Tabela 4. Os valores da permanência da internação hospitalar foram obtidos de 68 lactentes e 
165 não lactentes.

Diferença na duração da permanência hospitalar entre lactentes e /não lactentes

 Lactentes Não lactentes Análise estatística Valor de p Diferença 
estatística

Média 6,2353 3,903    
Variância 52,9289 4,5027    
Desvio padrão 7,2752 2,122    
n 68 165 Valor de p (bicaudal) 0,.0002 Significante

Correlação entre infecção por MRSA e duração da permanência hospitalar de lactentes 

 MRSA Não MRSA Análise estatística Valor de p Diferença 
estatística

Média 4,.973 3,6176    
Variância 4,.6381 2,4857    
Desvio padrão 2,1536 1,5766    
n 37 34 Valor de p (bicaudal) 0,0037 Significante

Correlação entre infecção por MRSA e duração da permanência hospitalar de não lactentes

 MRSA Não MRSA Análise estatística Valor de p Diferença 
estatística

Média 4,4348 3,8417    
Variância 2,0751 4,9458    
Desvio padrão 1,4405 2,2239    
n 23 139 Valor de p (bicaudal) 0,2186 Significante

Gráfico 5. Duração da permanência hospitalar e colonização microbiana em lactentes 
vs não lactentes.
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Nossos achados mostram uma incidência maior de abscessos cervicais pro-
fundos em oposição aos abscessos superficiais do pescoço em ambas as popula-
ções. Dado que a maioria dos estudos na literatura de abscessos do pescoço con-
centra-se nos abscessos cervicais profundos, é provável que estes tenham uma 
significância clínica maior ou tenham uma incidência maior do que os abscessos 
cervicais superficiais. A literatura não inclui qualquer informação sobre a incidên-
cia de abscessos cervicais em subgrupos da população pediátrica; no entanto, os 
abscessos peritonsilares foram o segundo abscesso cervical profundo mais comum 
em não lactentes e apresentaram uma taxa maior em comparação com os lacten-
tes. Esses resultados são corroborados pela literatura.15,37 Entretanto, nosso estudo 
diferiu da literatura em que as crianças mais velhas e adolescentes,  porém não os 
lactentes, relataram mais frequentemente abscessos retrofaríngeos. Na literatura, 
é mais comum que as crianças mais jovens apresentem esse tipo de abscesso cer-
vical.15

Nossos achados sobre a colonização microbiana estão de acordo com estu-
dos anteriores, que afirmam um aumento na incidência de MRSA em lactentes 
comparados a outros membros da população pediátrica.38 Diversos estudos identi-
ficaram fatores de risco que predispõem certos lactentes a adquirir MRSA; alguns 
desses fatores incluíram baixo peso ao nascer, prematuridade, idade gestacional 
mais jovem, métodos de alimentação e procedimentos que os neonatos podem 
necessitar incluindo cirurgia, intubação endotraqueal e ventilação mecânica.39,40,41 
As razões para a maior incidência de colonização por MRSA em lactentes podem 
ser atribuídas a vários fatores. Uma teoria potencial é que a maioria dos humanos 
(30-70%) são portadores de S. aureus, corroborando para que os recém-nascidos 
tenham uma alta probabilidade de contrair a bactéria imediatamente após o nasci-
mento.39 Outras razões podem incluir a transmissão vertical de mães para bebês, 
como a amamentação.42,43

Os níveis de PCR estão normalmente entre 1,0 e 3,0 mg / L; A elevação 
da PCR faz parte da resposta de fase aguda à inflamação aguda e crônica que 
pode ser causada por infecção bacteriana.44 Dado que as infecções por MRSA 
comparadas à infecção por outros microorganismos estão associadas com maior 
morbidade e mortalidade e um aumento na taxa de infecções do sítio cirúrgico, 
esperávamos ver um nível mais elevado de PCR nas infecções por MRSA.45 No 
entanto, não foi esse o caso. Embora tenhamos mostrado que não há correlação 
entre o nível de PCR e a colonização por MRSA em nenhum dos grupos, reco-
mendamos que estudos futuros estudem esse aspecto. Esta correlação pode ter 
um significado particular na população infantil, pois estudos demonstraram que 
os níveis de PCR podem ser usados como parâmetro para orientar a duração 
da antibioticoterapia em crianças com infecção bacteriana, e também como um 
indicador diagnóstico precoce de infecção bacteriana em recém-nascidos prema-
turos.46,47 Dada a nossa pequena amostra, é importante continuar estudando esta 
associação, pois os níveis de proteína C reativa correlacionam-se com a resposta 
clínica à terapia e podem ser usados para monitorar o tratamento; portanto, se 
houver um vínculo entre os níveis de MRSA e PCR, isso poderá ter impacto no 
tratamento futuro.48 Não conseguimos encontrar nenhum outro estudo que tenha 
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avaliado especificamente os diferentes níveis de PCR entre lactentes e outros 
membros da população pediátrica. Nossos resultados não mostraram diferença 
significante dos níveis de PCR entre os grupos; no entanto, dada a escassez de 
informações na literatura, sugerimos observar as diferenças no nível de PCR 
entre lactentes e não lactentes em uma escala maior. 

O que é particularmente interessante é o fato de que foi observada uma cor-
relação entre a colonização por MRSA e maior tempo de internação em lactentes, 
o que sustenta a literatura, já que estudos de pacientes mais velhos mostram que a 
colonização por MRSA estava associada a um maior tempo de permanência.49,50 
Considerando que as cepas resistentes à meticilina fazem com que o tratamento seja 
menos efetivo, predispõem a outras infecções por MRSA durante a mesma hospi-
talização e são mais propensas a causar infecções hospitalares subsequentes, faz 
sentido que essa correlação seja vista.51 Curiosamente, entretanto, tal fator não foi 
observado em não lactentes, o que difere dos resultados dos estudos supracitados. 

Este estudo longitudinal retrospectivo foi realizado apenas em um único 
centro; assim, os resultados podem não ser generalizados para toda a população. 
Em segundo lugar, deve-se notar que apenas algumas características foram es-
tudadas para diferenças entre os grupos - vários outros fatores podem ser rele-
vantes em termos de distinção entre apresentação clínica de abscesso no pescoço 
entre lactentes e crianças. Esses fatores podem incluir resultados de exames de 
imagem e de sangue. 

Esperamos que esses achados ajudem a implantar diretrizes específicas de 
tratamento para lactentes com abscessos no pescoço, porque esse grupo vulnerá-
vel de crianças é mais propenso a internações mais longas e a um risco maior de 
colonização por MRSA do que os não lactentes. 
5. Conclusões 

Os abscessos no pescoço são frequentes na população pediátrica e sua in-
cidência está aumentando. Com base nas apresentações clínicas diferentes dos 
abscessos cervicais em lactentes e não lactentes, o tratamento entre os dois 
grupos pode variar em termos de antibioticoterapia e intervenção cirúrgica. A 
caracterização adicional desses grupos é desejável e mais pesquisas devem ser 
realizadas neste tema. 
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