




Definição

• Meningite: processo inflamatório acometendo as

meninges e o espaço subaracnoideo.

• Meningoencefalite: acometimento das meninges e 
SNC



Meningite bacteriana

• Processo inflamatório nas meninges 

causado por agentes bacterianos

• Penetração do SNC através da quebra da 
barreira hematoencefálica

• Elevada morbidade e mortalidade



Principais agentes

N. meningitidis

L. monocytogenes
(> 50 anos, 
imunossupressos)

E. coli
(neonatos, 
alcoolistas, ISC)

– S. pneumoniae

– H. influenzae b

– S. aureus (ISC, 

EI)

– S. agalatiae
(neonatos)



Epidemiologia

• Incidência de menigites bacterianas:

– Países desenvolvidos:

• 4 a 6 casos 100.000 habitantes

– Países em desenvolvimento:

• Até 10 vezes +  40 a 60 casos 100.000 habitantes

– Mortalidade: 5 a 15% 

– Sequelas neurológicas em 5 a 40% dos sobreviventes,  
dependendo do patógeno e do hospedeiro



• A incidência das diferentes causas de

meningite bacteriana dependem de fatores tais como:

– Faixa etária do paciente

– Variação sazonal

– Ocupação (militares, estudantes)

– Estado imunológico

– Patologias pregressas

– Traumas, uso de drogas injetáveis, neurocirurgias

Epidemiologia



• 1999 - No Brasil, a introdução da vacina contra o Hib 
ocorreu em meados de 1999 com consequente 
redução do número de casos de meningite por Hib

• 2003 – Redução dos casos de S. pneumoniae

– Introdução da vacina heptavalente contra pneumococo em

2000

– Redução de casos em menores de 2 anos

Brouwer MC et al; Clin Microbiol Rev; 2010

Epidemiologia



– Bahia: 1973 a 1982 = 45,8 casos/100.000 hab.

• 62% casos: Haemophilus tipo B, Streptococus e Neisseria

– 45% dos casos em crianças < 2 anos
(Bryan J.P. et al. ;   RID; 1990)

Epidemiologia



SALVADOR - O governo da Bahia anunciou nesta quarta-feira a compra de 1,5
milhão de doses de vacinas contra a meningite tipo C, que serão aplicadas a
partir de janeiro de 2010 em crianças com até cinco anos, inicialmente. Os
medicamentos foram adquiridios com recursos do estado e do Ministério da saúde. O
secretário municipal da Saúde de salvador, José Carlos Brito, anunciou que colocará os
130 postos da cidade à disposição do governo estadual para a campanha.

A Bahia é o estado com maior número de mortos por meningite. Segundo a
secretaria estadual de Saúde, de 1º de janeiro a 7 de novembro deste ano,
exames laboratoriais confirmaram 1143 casos de meningite no estado, de
todos os tipos da doença. Destes, 126 evoluíram para óbito. Em todo o ano 2008,
foram 1279 casos confirmados, com 123 mortes. Dos 1143 casos confirmados de
meningite no estado em 2009, 162 foram de meningite tipo C. Destes 162 pacientes, 42
morreram. Em 2008, apenas do tipo C de meningite, foram registrados 137 casos, sendo
que 26 evoluíram para óbito.

Fonte: https://oglobo.globo.com/brasil/bahia-vai-vacinar-criancas-de-ate-cinco-anos-contra-meningite-tipo-c-3187437#ixzz5LZ3wfPAustest

02 de dezembro de 2009 – O Globo G1

https://oglobo.globo.com/brasil/bahia-vai-vacinar-criancas-de-ate-cinco-anos-contra-meningite-tipo-c-3187437#ixzz5LZ3wfPAustest


Casos de meningite segundo etiologia –
Bahia – 2007 a 2018

Tabela 1. Casos de Meningites segundo Etiologia e Ano de Início dos Sintomas, Bahia,2007 a 2018*

Etiologia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

DM 127 164 224 247 187 131 102 68 51 38 35 11 1382

MTBC 14 8 11 11 13 10 20 9 13 10 16 1 136

MB 228 249 278 256 205 241 174 128 129 89 83 41 2101

MNE 297 171 250 185 186 148 148 121 169 140 130 40 1985

MViral 1300 705 856 840 713 927 482 421 278 210 183 59 6974

MOE 31 25 24 29 25 17 17 20 20 16 18 1 243

MHemofilo 8 10 6 14 11 11 4 5 3 0 6 1 79

MPneumo 74 68 71 58 56 32 37 31 19 15 32 17 510

Total 2090 1425 1734 1642 1399 1520 984 803 683 518 503 173 13474

Fonte : Sinannet/Divep/Suvisa/Sesab

*Dados atualizados até 19/06/2018



Casos de meningite meningocócica na Bahia: 
a importância da vacinação para meningo-C
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Mecanismos de Invasão

• Adesão bacteriana (mucosa nasofaringe)

• Colonização:

– Agentes causais da meningite bacteriana aguda

adquiridas na comunidade tem a capacidade de

colonizar membranas mucosas

• Invasão:

– As bactérias também tem fatores de virulência que

além de colonizar facilitam a invasão da mucosa
Gerber J & Nau R; Curr Opin Neurol; 2010



Passagem através da barreira de células

InvasãoAdesão e Colonização



Microorganismos atravessam 
barreira hemato-encefálica pelas 
junções endoteliais ou 
diretamente através de 
citotoxicidade

Mesmos mecanismos através da 
barreira hemato-liquórica nas 
meninges e no plexo coróide



Disseminação hematogênica



Multiplicação no espaço 
subaracnóide

Aumento permeabilidade
da barreira

Bacteremia
Foco infeccioso  

próximo SNC

Invasão

Liberação substâncias Tóxicas + Ativação resposta imune inata + Pró  inflamatórias

Estimulação e/ou toxicidade  
Células da glia

Invasão de

Leucócitos

vasculite
 resistência à  
reabsorção LCR

Isquemia

Lesão neuronal

Edema
Citotóxico

Edema  
intersticial

Edema
vasogênico



Contiguidade: otites externas e médias

Gerber J & Nau R; Curr Opin Neurol; 2010



Apresentação clínica

• Febre

• Cefaléia inicialmente bifrontal, evoluindo para todo crânio 
e para a região occipital

• Rigidez de nuca

• Vômitos em jato

• Sinais meníngeos (Brudzinski, Kernig)

• Redução do nível de consciência e convulsão



Sinais e Sintomas Iniciais na MBA

Cefaléia 90 %

Febre 90%

Meningismo 85 %

Alteração sensorial >80 %

Sina de Kernig 50 %

Sinal de Brudzinski 50 %

Vômito ~35 %

Convulsão ~30 %

Sinais focais 10–20 %

Papiledema <1 %

Quadro Clínico



Quadro Clínico

• Tríade: Febre, alteração do estado mental e

rigidez de nuca presentes em 44% a 66% dos

casos de MBA

• Cefaléia + Tríade  2 destes 4 sintomas 

estão  presentes em 95% dos casos de MBA

Lin AL & Safdieh JE; the Neurologist; 2010



Irritação Meníngea

Lin AL & Safdieh JE; the Neurologist; 2010



Irritação Meníngea

Lin AL & Safdieh JE; the Neurologist; 2010



• Em crianças menores e neonatos:

– Letargia

– febre

– Choro e Irritabilidade

– Icterícia

– Vômito e diarréia

– Convulsões

Atenção para crianças e neonatos



Diagnóstico Diferencial

• Meningite Viral

– Muito semelhante, mas quadro benigno com paciente em 
bom estado geral, associado a resultados do líquor

• Encefalite (Herpes)

– Rebaixamento dos níveis de consciência, convulsões, 
desorientação 

• Hemorragia subdural

 Cefaléia súbita, intensa, cursando geralmente sem febre, 
porém com sinais meníngeos



TC pré-liquor

• TC de crâneo deve ser avaliada 
previamente à punção lombar

– Identificar edema e sinais de HIC

– Lesões expansivas intracranianas

• Objetivo: Minimizar risco de herniação do  

uncus ou tonsilas cerebelares pós punção



TC pré-liquor

• Indicações formais de TC pré punção:

– Alteração níveis consciência

– Hemiparesia

• Sinais localizatórios

– Papiledema

– Convulsões

– Anisocoria

– Desorientação



Estudo do liquor 

• Punção lombar + Coloração por Gram + Cultura

 Padrão Ouro para confirmação diagnóstica

L3-L4



Liquor: parâmetros

• Liquor produzido no plexo coróide (tufos capilares com células endoteliais 
finamente fenestradas e cobertos por céulas epedimais  com microvilos 
bulbosos, com uma quantidade total de entre 140-270 mL em um adulto

• Valores normais (punção lombar):

• Proteínas = 15 a 45 mg/dL

• Glicose = 50-80 mg/dL ou 2/3 da glicemia

• Células = 0 a 5 células mononucleares

• Gram : sem agentes

• Pressão: 100-180 mmH2O



Estudo do Líquor



Meningite bacteriana versus viral

• Pleocitose > 500-10.000 células na bacteriana com predomínio 
de polimorfonucleares; viral com predomínio mononucleares

• Hiperproteinorraquia frequentemente acima de 100 mg/dL na 
bacteriana

• Hipoglicorraquia (glicorraquia < 2/3 da sanguínea) geralmente 
abaixo de 40mg/dL na bacteriana*

• * Atenção para meningite ou meningoencefalite por HSV-1 ou 
HSV-2 pois podem cursar com hipoglicorraquia



Diplococos Gram + Diplococos Gram -

Neisseria meningitidisStreptococcus pneumoniae

Cocobacilo Gram -
Haemophilus Influenzae B

Diagnóstico Microbiológico: exame direto 

no liquor



Diagnóstico Microbiológico

• Pesquisa de Antígenos bacterianos no líquor (Látex)

– S. Pneumoniae

– Meningococo

– H. Influenzae B

• PCR (amplificação DNA – incomum na rotina)

• Cultura do Líquor + Antibiograma

• Hemocultura + Antibiograma



Meningoencefalite Viral

• Ação no parênquima cerebral além 
das meninges

– Herpesvirus (HSV-1 mais frequente)

– Enterovirus – alguns subtipos

– Outros (HIV, sarampo, Dengue);



Exames Complementares-

Meningite viral

• Na suspeita de meningite por  

Herpes vírus

– Neuroimagem (RNM)

• Imagem temporal

– Eletroencefalograma

• Alteração topografia temporal

– PCR:

• diagnóstico etiológico definitivo



Lesões 
hiperintensas em 
porção medial 
lobos temporais 

Clássico de Herpes

Nesse caso 
meningoencefalite 
por Chikungunya



Tratamento: Princípios Gerais

• Administração precoce do antibiótico (empírica)

– Não aguardar exames. Aplicar antes de encaminhar

• Utilizar doses elevadas, e por via endovenosa

– Necessidade de altos níveis plasmáticos para boa  
concentração SNC

– Com recuperação permeabilidade a concentração das 
drogas diminui

• Utilizar drogas com efeito bactericida e amplo espectro

• Optar por drogas com boa penetração no SNC





Avaliação “bundle” para pacientes com suspeita de 
meningite bacteriana

Foi implementado em hospitais de 2 províncias do norte da Itália durante 
2 períodos subsequentes (Udine, de janeiro de 2005 a dezembro de 2009;
Bolonha, de janeiro de 2010 até 2015). 
Para este estudo, foram analisados dados até dezembro de 2013.

1. Suporte de vida imediato se necessário
2. Administração de dexametasona (10mg) e cefalosporina 3a. geração (2 
gramas) na primeira hora do atendimento, mesmo que não seja colhido o 
líquor
3. Se o liquor estiver turvo, manter as ações do item 2 e acrescentar 
Levofloxacina
4. Quando pacientes clinicamente estáveis e com recuperação 
neurológica, o tratamento era modificado para levofloxacina oral







Terapia empírica na MBA

• Pré-termo a < 1 mês (E.coli, Streptococcus 

agalactiae, Listeria, S.pneumoniae, Enterococcus)

– Ampicilina + Gentamicina

• 1 mês a 50 anos [meningo, pneumo, Haemophilus, 

Listeria (imunossupresso)]

– Ceftriaxona + Dexametasona

– Meropenem

• > 50 anos (pneumo (40%), meningo (50%), Listeria (5%)

e outros (5%))

– Ampicilina + Ceftriaxona + Dexametasona

Machado LR, Emergências Clínicas 2010



Doses antimicrobianos

• Pré-termo a < 1 mês

– Ampicilina (75-100mg/kg 6/6 horas)

– Gentamicina (2,5mg/kg 8/8 horas ou 5-7mg/kg 24/24 
horas)

• 1 mês a 50 anos

– Ceftriaxona (2g de 12/12 horas) ou Cefotaxima 
(200mg/kg/dia dividido 6/6 horas) + Dexametasona

– Meropenem (2g de 8/8 horas)

• > 50 anos (pneumo (40%), meningo (50%), Listeria (5%) e 
outros (5%))

– Ampicilina (2g de 4/4 horas) + Ceftriaxona + 
Dexametasona

Machado LR, Emergências Clínicas 2010



Tratamento

• Corticóide associado

– Indicado para meningite por S. pneumoniae

– Dexametasona

• 0,15 mg/Kg cada 6 horas até dose máxima de 40 mg/dia

• Primeira dose 15-20 minutos antes ou concomitante 
com a 1a. Dose de antibiótico e usar por 2 a 4 dias



Tratamento

• Quimioprofilaxia

– IMPORTANTE: evita casos secundários

– Instituída se possível nas primeiras 24 horas (máximo 30

dias após contato)

– Indicada para

• Meningococo

• H.influenzae



Quimioprofilaxia

• Meningococo

– Contatos íntimos da mesma residência e contato com caso de 
meningite

– Colegas de creche, berçário, escola e adultos destas instituições que

tiveram contato com caso

– Outros contatos que tiveram contato íntimo com o caso

– Profissional de saúde que tenha tido contato com secreção sem EPI

• Esquema

– Rifampicina: 10mg/Kg (max 600mg) 2x/dia por 2 dias

– Ciprofloxacina (500mg VO) Dose única

– Ceftriaxone 250mg IM (gestantes) Dose única



Quimioprofilaxia

• H.influenzae

– Todas pessoas da residência onde houver  1 cça< 4 anos exposta 
não-vacinada

– Cças institucionalizadas que tiveram contato com caso

– Todos (adultos e crianças) que tiveram contato íntimo na creche ou  

escola de cças < 2 anos de idade, que tenha ocorrido 2 ou + casos de  

meningite ou doença invasiva nos últimos 60 dias

• Esquema

– Rifampicina: 20mg/Kg (max 600mg)/dia por 4 dias  Crianças

– Rifampicina: 600mg/dia por 4 dias  adultos



Complicações

van de Beek, D. et al. NEJM 2006;354:44-53

• Isquemia secundária
vasculite

• Hidrocefalia
• Herniação



Sequelas Neurológicas

• Fatores associados:

– Retardo na introdução do tratamento

– Tratamento inadequado.

• As mais frequentes são:

– Retardo neuropsicomotor

– Epilepsia

– Surdez



Controle de Infecção 

• Isolamento do paciente

– Indicação:

• meningite meningococócica

• Meningite por Haemophilus influenzae tipo B

– Tipo:

• respiratório/gotículas

– Duração

• 24h a partir da primeira dose do antibiótico.



Precauções padrão + Gotículas 

• Higienização das mãos antes e após contato com o paciente,
após tocar área do paciente, antes de procedimento asséptico,
após contato com secreções do paciente

• Uso de máscara cirúrgica

• No transporte do paciente pela unidade de saúde (fazer exames,
RX, etc), o paciente DEVE usar a máscara cirúrgica para não
contaminar outras pessoas no interior da mesma até 24 horas
após iniciada terapia

• Uso de luvas se contato com mucosas ou pele não íntegra ou
secreções do paciente



Prevenção

• Vacinação:

– Pneumococo10: conjugada 2-4-12 meses

– Haemophilus influenzae tipo B: 2-4-6 meses

– Meningococo C: 3-5-12 meses



Obrigado

antoniobandeira@gmail.com
Obrigado!




