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Meningites_Aspectos Epidemiológicos

Todas as meningites são de notificação compulsória, 

à simples suspeita

2. suscept2. susceptííveis a veis a controle -- vacinavacinaçãção de rotina o de rotina 
((tbctbc, , HiHi e caxumba, pneumococo e meningococo)e caxumba, pneumococo e meningococo)

3. alta gravidade - prognóstico depende do diagnóstico e tratamento 
precoces (meningites bacterianas)

4. medidas de controle - casos isolados e/ou epidemias 
(DM, Hi e surtos de meningite viral)

1. potencial epidêmico (doença meningocócica, meningite virais)



Meningites_Notificação

��HospitaisHospitais: principal fonte de notificação dos casos de meningite 
(modo passivo ou busca ativa)

��LaboratórioLaboratório: importantes fontes de informação para o sistema

��Declaração de óbitoDeclaração de óbito: informação sobre os casos de óbito por 
meningite, que eventualmente não tenham sido notificados. 

��AIHAIH: importante fonte de conhecimento de casos.

•coleta sistemática das informações sobre a doença e 
•investigação dos casos e óbitos
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Meningites_Caso Confirmado

quadro clínico compatível e alteração no quimiocitológicoalteração no quimiocitológico do líquor

> 1 ano: > 4< 1 ano:> 10
�celularidade aumentada (cels. ou leuc/mm3)

RN: > 20



Meningites_Caso Confirmado

quadro clínico compatível e 
alteração no quimiocitológicoalteração no quimiocitológico do líquor:

> 1 ano: > 4< 1 ano:> 10

�celularidade aumentada (cels. ou leuc/mm3)

SOD: > 25 mg/ dl 
lombar: > 40 mg/ dl

�proteínas

< 2/3 da glicemia (< 50 mg/ dl)�glicose

RN: > 20



Protocolo Laboratorial_Meningites Bacterianas

AmostrasAmostras: LCR e soro

VolumeVolume: 500 µl

TransporteTransporte: rapidamente, preferencialmente congelada em gelo seco,     
nitrogênio líquido, ou no mínimo a +4ºC.

(freezer:-20º C ou congelador)

�PCR em Tempo-Real (NM, HI, SPN)



Protocolo Laboratorial_Meningites Bacterianas

AmostrasAmostras: qualquer cepa isolada de líquidos normalmente estéreis devem                 
ser encaminhadas ao IAL.

Transporte: Transporte: sem refrigeração e  empacotamento segundo normas indicadas no 
"Manual de Biossegurança de Laboratório" (OMS, Genebra, 1987)

�Placas de cultura 

- cultura: “padrão-ouro”; caracterização do agente etiológico (antigênica, 
genética e de resistência antimicrobiana) 

- encaminhamento: identificação da cepa, do laboratório de origem (número 
da cepa, data e laboratório de isolamento, cidade, etc.) e dos dados 
demográficos (nome, idade, suspeita clínica, material clínico de isolamento, 
endereço, medicação prévia, etc.). 
(cepa bacteriana sem sua identificação e sem informação dos dados do 
paciente não tem valor epidemiológico)
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Meningites_Diagnóstico Específico



Meningites_Critério de Confirmação



Meningites_Critério de Confirmação

�Padronização: comparação de informações

�Tipos de critério: indicadores de qualidade do 
sistema de V. E.

�Critério: resultado positivo

�Hierarquia: cultura – padrão “ouro”



Meningites_ Critério Laboratorial



Meningites_Critério de Confirmação

indicador meta fonte pactuação

Percentual de casos de meningite 
bacteriana confirmados por critério 
laboratorial.

50% SINAN
PMS 2010-2013 

PAVS 2010

Critério Laboratorial (critério 1+(2)+3+9)
Meningites Bacterianas

(diag. esp. 01+02+03+04+05+09+10)

Indicador=

2

X 100



Meningites_Critério de Confirmação
Percentual de encerramento laboratorial das meningites bacterianas, 
segundo CRS de notificação e residência, MSP, 2010
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DM_VE: Definição de caso

VE:
1. Meningococcemia (mc)

2. Meningite meningocócica (mm) e

3. Meningite meningocócica e meningococcemia (mm+mc)

CASO SUSPEITO: 

Criança acima de nove meses e/ou adulto com febre, 
cefaléia, vômitos, rigidez de nuca, outros sinais de irritação 
meníngea (Kernig e Brudzinski), convulsão, sufusões
hemorrágicas (petéquias) e torpor.

Crianças abaixo de nove meses observar também irritabilidade 
(choro persistente) ou abaulamento de fontanela.
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Isolamento do paciente 

Quimioprofilaxia

Vacinação

�Até 24 h após o início da antibioticoterapia
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DM_Quimioprofilaxia

�Por que

•evitar o aparecimento de novos casos

-caso co-primário

-caso secundário

•erradicar  estado de portador 



DM_Quimioprofilaxia

�Para quem

Comunicantes  íntimos de um caso
(contato até 10 dias antes do início dos sintomas do caso índice)

•contatos domiciliares, de quartéis, orfanatos 
alojamentos (mesmo quarto), 
•comunicantes íntimos de creches e pré-escolas 
(mesma sala, mesmo período, merendeiras)
•pessoas diretamente expostas às secreções 
orofaríngeas por meio  de beijos e outros



DM_Quimioprofilaxia

�Para quem
Comunicantes  íntimos de um caso

(contato até 10 dias antes do início dos sintomas do caso índice)

Situações especiais:

•Gestantes e nutrizes

•Comunicantes de vôo: 1m (2 fileiras ao redor)

•Comunicantes hospitalares: 1m ao redor

•Profissionais de saúde: diminuir a possibilidade de 

exposição – MÁSCARA CIRÚRGICA

•Paciente: quando não tratado com Ceftriaxone, no 

momento da alta.



DM_Quimioprofilaxia

�Para quem
• colegas de escola (acima de 7 anos)
• colegas de trabalho
• amigos
• aos que compareceram ao mesmo evento social
• contatos post- mortem

NÃO



DM_Quimioprofilaxia

�Para quem

Uso desnecessário de quimioprofilaxia
-Aumento de resistência antibiótica
-Efeitos adversos das drogas
-Remoção de cepas não patogênicas

• colegas de escola (acima de 7 anos)
• colegas de trabalho
• amigos
• aos que compareceram ao mesmo evento social
• contatos post- mortem

NÃO



DM_Quimioprofilaxia

�Quando

•o mais rapidamente possível

(no máximo até 30 dias* após o inicio de sintomas do caso índice)



DM_Quimioprofilaxia

�Como

Droga de escolha: Rifampicina Rifampicina – 12/12 h, 2 dias

• adultos e crianças>12 anos: 600 mg

• crianças de 1 a 11 anos: 10 mg/kg

• < 1 ano: 5 mg/kg

Contra-indicações: hipersensibilidade, alterações hepáticas

Interações medicamentosas: anticoagulantes, anticonvulsivantes, 

anticoncepcionais hormonais

Efeitos colaterais: “tinge” a urina e lentes de contato



DM_Quimioprofilaxia

�Como

Outras drogas (alternativas à Rifampicina) 

••CiprofloxacinaCiprofloxacina:: > 18 anos – dose única, via oral
-dose: 500 mg

Não recomendada para gestantes e nutrizes

••Ceftriaxone:Ceftriaxone: dose única, intra-muscular
- <12 anos: 125 mg
- 12 anos e +: 250 mg



DM_Medidas de Controle
Isolamento do paciente 
Quimioprofilaxia

Vacinação

Vacinas=sorogrupo-específicas
� Vacinas tradicionais contra o meningococo

polissacárides = resposta timo-independente
contra os sorogrupos A, C, Y, W135 (mono ou polivalentes)

-Situações especiais: surtos e epidemias



DM_Medidas de Controle
Isolamento do paciente 
Quimioprofilaxia

Vacinação

Vacinas=sorogrupo-específicas
� Vacinas tradicionais contra o meningococo

polissacárides = resposta timo-independente
contra os sorogrupos A, C, Y, W135 (mono ou polivalentes)

-Situações especiais: surtos e epidemias

� Vacina conjugada contra o meningococo C
carbohidrato + proteína = resposta timo-dependente

-Calendário Básico: menores de 2a (setembro 2010)
ESP: portadores de S. Down, menores de 5 (2009)

-Situações especiais: doenças crônicas e surtos/epidemias



DM_Situação epidemiológica no MSP
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DM_Situação epidemiológica no MSP
Percentual de casos de DM com identificação do sorogrupo (SG) e de casos 
segundo identificação do sorogrupo B (%B) ou C (%C), MSP, 1998 a 2010 

Fonte:SINANW e SINANNet, 04/02/2011
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vigresp@prefeitura.sp.gov.br

fone: 3397-8330, 3397-8311, 3397-8367
fax: 3397-8355


