
Frente a um caso de doença meningocócica deve sempre ser administrada a quimioprofilaxia aos 
contatos próximos.  Os objetivos da quimioprofilaxia são:

É imprescindível que o caso suspeito esteja confirmado por pelo menos um dos seguintes critérios:

1. A quem indicar?

Evitar o aparecimento de novos casos

Erradicar o estado de portador do meningococo nas vias aéreas superiores. Sabe-se que o 
portador do meningococo, em geral um adulto, tem papel fundamental na disseminação da 
doença meningocócica, sendo importante fonte de infecção.

A quimioprofilaxia está recomendada para os comunicantes próximos de um paciente com 
doença meningocócica, que tiveram contato com o caso até 10 dias antes do início dos sintomas. 
Dessa forma serão medicados:

Clinico: quadro purpúrico toxi-infeccioso agudo, acompanhado ou não de outros dados 
laboratoriais positivos, mesmo na ausência de alterações liquóricas e/ou
Epidemiológico: contato direto e recente com outro caso confirmado laboratorialmente e/ou

Laboratorial: no mínimo, bacterioscopia positiva para Diplococos Gram Negativo (DGN) 

pessoas que moram no mesmo domicílio 

para o paciente, antes da alta, quando não foi tratado com ceftriaxona
para as gestantes, a rifampicina,  poderá ser utilizada em qualquer idade gestacional quando se 
encaixarem na definição de contatos próximos de caso de doença meningocócica.

em aviões: considerar os vôos com mais de 8 horas de duração e os passageiros que  estavam sentados 
próximos ao paciente (na frente, atrás e nos lados).

contatos de instituição fechada como: internato, orfanato, presídio, acampamento, alojamento 
conjunto, albergue, quartel e outros, considerar os contatos que compartilham o mesmo 
dormitório.
em pré-escola ou creche – crianças geralmente menores de 7 anos e os adultos desta instituição 
que tenham tido contato íntimo com o doente;
exposição direta às secreções do doente, por meio de beijos, compartilhar escovas de dente, 
utensílios para a alimentação (copos, colheres, garfos) nos 10 dias anteriores ao aparecimento 
da doença no caso índice;

os profissionais da saúde (outros que atendam o doente)– reanimação boca-a-boca , 
exposição sem proteção durante a intubação endotraqueal e aspiração de secreções de vias 
aéreas nos 10 dias anteriores ao aparecimento da doença no paciente;
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Não é recomendada a quimioprofilaxia para:

A quimioprofilaxia deverá ser administrada o mais precocemente após a suspeita do caso e, no 
máximo, até 30 dias após o último contato.

2.  Quando indicar?

contato casual: sem história de exposição às secreções orais do paciente (por exemplo, colegas da 
escola e do trabalho);

contato indireto – contato somente com um contato íntimo e não com o paciente;

profissional de saúde sem exposição direta ou exposição protegida (com o uso de equipamento 
de proteção individual) com as secreções respiratórias do paciente.

A droga de escolha para a quimioprofilaxia é a rifampicina. Importante informar aos contatos que 
receberão a rifampicina, que a medicação deverá ser iniciada ao mesmo tempo por todos os 
contatos. 
Em casos de contraindicação à rifampicina poderão ser prescritas: ceftriaxona ou 
ciprofloxacino, segundo orientação a seguir: Fármacos, dose, intervalo entre as doses 
e duração da quimioprofilaxia para comunicantes de pacientes com DM

Esquema quimioprofilático indicado para Doença Meningocócica

Fonte: Guia de Vigilância em Saúde, 3ª Edição - 2019.
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