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Definição: 

Meningite  é  um processo inflamatório do 

espaço subaracnóideo,  isto é,  do líquido 

cefalorraquideano  e  das  membranas 

leptomeníngeas  que  envolvem  o encéfalo 

e a  medula espinhal;  pode  atingir  outras 

estruturas  do  SNC,  o  que  justifica  a 

denominação  de  meningoencefalite. 



A encefalite caracteriza-se pela inflamação do 

parênquima cerebral. O envolvimento do 

encéfalo pode ser detectado pela história 

clínica, exame físico e alterações laboratoriais. 

Pacientes com encefalite têm quadro clínico 

caracterizado pela presença de febre, cefaléia e 

disfunção cerebral, podendo se manifestar por 

sinais de rebaixamento do nível de consciência, 

sinais neurológicos focais e crises convulsivas.  

Definição: 



Modo de 

Transmissão 

Geralmente por inalação de gotículas de secreção de vias aéreas (ou 

contato com secreções) de um doente ou portador assintomático de 

micro-organismo patogênico. Meningites virais geralmente são 

transmitidas por via fecal-oral. Outras vias podem ser possíveis, 

mas são menos comuns. 

Período de 

incubação 

2 a 10 dias, em média 

Período de 

transmissibilidade 

Até 48 horas após o início do tratamento com o antibiótico 

adequado, no caso de etiologias 

bacterianas 

 

Notificar todo caso suspeito ao serviço de vigilância epidemiológica, buscando 

esclarecer a etiologia e preenchendo a ficha de investigação. 

Informações úteis sobre meningites 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato íntimo 

• Indivíduo que reside na mesma casa do doente 

• Colega de dormitório, alojamento ou creche 

• Namorado ou parceiro (mesmo que temporário) 

• Indivíduo que conviveu com o doente por 4 ou mais horas diárias, por   

  pelo menos 5 dos 7 dias que antecederam a admissão hospitalar do  

  caso-índice. 

 

• Indivíduo que sofreu exposição a secreções: 

   - Profissional que realizou intubação endotraqueal antes de 48h da  

      antibioticoterapia adequada. 

   - Profissional que realizou aspiração de secreções de via aérea antes de  

      48h da antibioticoterapia adequada. 

    - Indivíduos que tiveram exposição direta a sangue ou secreções.    

      Exemplos: contato direto com secreção de espirros, tosse e/ou  

      vômitos, respiração boca-a-boca (procedimento atualmente proscrito),  

      compartilhamento de escovas de dente, toalhas de rosto, alimentos,  

      utensílios sem higiene prévia (copos, talheres etc), garrafas de água   

      mineral, beijo etc. 

• Indivíduos sentados próximo a um caso de meningite durante um vôo ou  

   viagem que dure mais de 8 horas também são considerados contatos  

   íntimos. 

Informações úteis sobre meningites 



Origem: 

Meningites  assépticas:  irritação  química, 

nas leucemias  e  linfomas,  tumores, 

doenças  auto-imunes,  d.  de  Kawasaki, 

malformações  e  corpos  estranhos. 

Meningites  sépticas  ou  infecciosas: 

vírus,  bactérias,  parasitas  e  fungos.  



Meningites  Infecciosas  -  Etiologia 

 Vírus: 

   Enterovírus  (echo,  coxackie,  poliovírus), 

   arbovírus,  vírus  da  caxumba,  do  grupo 

   Herpes  (simplex, tipo 6, CMV, Epstein-Barr, 

   varicela-zooster),  sarampo,  rubéola, HIV 

   parvovírus,  adenovírus,  rotavírus, 

   coronavírus,  entre  outros. 



Meningites  Infecciosas  -  Etiologia 

 Bactérias: 

   pneumococo,  meningococo,  hemófilo, 

   micobactéria,  leptospira,  treponema, 

   borrélia,  nocárdia,  bartonela. 



Meningites  Infecciosas  -  Etiologia 

Neisséria  meningitidis 

Diplococo  gram-negativo.  

Sorogrupos:  A, B, C, X, Y, Z, W135 e L. 

Sorogrupos  B  e  C  >  maior  incidência. 

Sorogrupo  A >  ligada  a  epidemias.  

Letalidade:  10%. 

 Maior incidência em crianças menores de 5 anos,  

    especialmente no grupo de lactentes entre 3 e 12  

    meses. É a principal causa de meningite bacteriana  

    no Brasil. 



Bacterioscopia pelo Gram 



Meningites  Infecciosas  -  Etiologia 

Streptococcus  pneumoniae 

Diplococo  gram-positivo. 

Noventa  sorotipos  identificados. 

Não  causam  surtos. 

Maior  morbidade  e  letalidade  (20%). 

Acometem todas as faixas etárias, porém, são mais  

   comuns em lactentes jovens e idosos. É a segunda  

   causa de meningite bacteriana no Brasil.        

   Crescente  resistência  bacteriana. 



Bacterioscopia pelo Gram 



Meningites  Infecciosas  -  Etiologia 

Haemophilus  influenzae 

Cocobacilo  gram-negativo. 

Formas invasivas > cepas capsulares tipo B. 

Infecção  pelo  HiB  =  3  meses  a  3  anos. 

 

Com a introdução da vacina observou-se uma 

    dramática redução na incidência e o virtual 

    desaparecimento da meningite e de outras formas 

    de doença invasiva causada pelo Hib. 



http://cade.drs.yahoo.com/S=96141118/K=Haemophilus+influenzae/v=2/l=IVI/*-http:/www.bioltrop.org/09-diagautre/haemophilus.jpg


Meningites  Infecciosas  -  Etiologia 

 Fungos: 

   Criptococo,  cândida,  blastomicose 

   e  outros 



Meningites  Infecciosas  -  Etiologia 

 Parasitas: 

   Cisticerco,  ameba,  toxoplasma, 

   tripanosoma,  pasmodium,  esquistossoma, 

   estrongilóides. 



Meningites  Infecciosas  -  Etiologia 

 Vacinas  (meningites  pós-vacinais): 

   sarampo,  caxumba,  pólio,  raiva, 

   febre  amarela  e  outros. 



Meningites  Infecciosas  -  Quadro Clínico 

  Febre,  cefaléia  e  vômitos. 

 Abatimento,  sofrimento,  letargia, 

     torpor,  irritabilidade,  delírio, 

     convulsões,  coma,  choque  sem  causa.  

 Rigidez  de  nuca,  Kernig,  Brudzinski,  

sinal  do  tripé. 



Meningites  Infecciosas 

          Rigidez de nuca – Brudzinski positivo 







Meningites  Infecciosas  -  Quadro Clínico 

Lactente: 

 Febre,  inapetência,  sonolência,  letargia, 

     irritabilidade,  choro  agudo  e  violento, 

     convulsão  com  febre. 

  < 2 meses: febre de causa indeterminada, 

     hipotermia,  apnéia/cianose,  convulsões, 

     alteração  de  consciência. 

 Abaulamento de fontanela 



Meningites  Infecciosas  -  Quadro Clínico 



Meningites  Infecciosas  -  Quadro Clínico 

Pele: 

Petéquias,  púrpuras  e/ou  sulfusões 

hemorrágicas. 



Meningites  Infecciosas 

                                 Lesões  cutâneas           



Aproximadamente 10% dos pacientes 
com meningococemia desenvolvem a 
síndrome de Waterhouse-Friderichsen, 
caracterizada por choque séptico 
fulminante, CIVD, púrpura disseminada 
(purpura fulminante) e ICC.  

Síndrome de Waterhouse-Friderichsen 



Meningites  Infecciosas  

                          Punção  lombar 



Meningites  Infecciosas  

                          Punção  lombar 





Líquor para: Sangue e soro para 

Citoquímica Hemocultura 

Bacterioscopia Látex do soro 

Cultura CIEF do soro 

Aglutinação Látex Sorologia do protocolo de 

febres hemorrágicas 

(somente se necessário) 
CIEF 

(contraimunoeletroforese) 

Material a ser coletado e exames para o 

diagnóstico etiológico 



Aspecto: Límpido 

Cor: incolor, cristalino “como água de rocha” 

Nº de células 

(leucócitos) 

Predomínio de mononucleares (linfócitos/monócitos) 

RN: média 0 - 9 (variando de 0 a 32 no RNT e 0 a 29 no RNPT) 

Crianças e adultos: 0-5/mm3 

Concentração de 

Proteínas (mg/dL) 

RN: média 90 – 115 (variando de 20 a 170 no RNT e 65 a 150 no RNPT) 

Crianças e adultos:15 – 150  

Concentração de 

glicose (mg/dL) 

Glicorraquia normal ~ 2/3 da glicemia 

RN: média 50 – 52 (variando de 34 a 119 no RNT e 24 a 63 no RNPT) 

Crianças e adultos: 45 - 100 

Hemácias: ausentes / Globulinas: ausentes (reação de Pandy-None-Apelt) / Coágulo: ausente 

Cloreto: 690 – 770 mg/dL ou ~ 118 – 132 mEq/L (Não tem valor diagnóstico, mas diminui   

               principalmente em processos inflamatórios – ex: neurotuberculose) 

VDRL, cultura, látex, contraimunoeletroforese, microscopia/bacterioscopia; negativos 

Composição normal do líquor 

Fontes: FOCACCIA, Roberto – editor científico: VERONESI, Tratado de Infectologia. 3ª ed, vol. 1 editora Atheneu, 2005 / 

MINISTÉRIO DA SAÚDE: Guia de Vigilância Epidemiológica. 6ª ed, 2005.  



Meningites Infecciosas/Exame  do  Líquor  (LCR) 



Situações em que se deve adiar a realização 

da coleta do líquor 

Pressão intracraniana elevada – risco de herniação  

   cerebral – sempre que possível, realizar uma 

   tomografia antes da coleta de liquor. 

 Crianças em choque, com insuficiência respiratória 

   ou hipotensão – o posicionamento pode comprometer  

   a ventilação e o débito cardíaco – adiar o 

   procedimento até a estabilização hemodinâmica. 

 Trombocitopenia grave ou distúrbios da coagulação. 

 Presença de infecção da pele que recobre as vértebras 

   lombares. 



 Aspecto macroscópico: turvo ou límpido 

                           (imediato) 

 Baciloscopia  direta  pelo  Gram 

                        (dez minutos) 

 Bioquímica: glicose,  proteína  e  cloreto 

                      (trinta minutos) 

Meningites  Infecciosas  

                  Diagnóstico Laboratorial 



 Aglutinação pelo Látex:  “kits” tubos 

    de  anticorpos  específicos  contra 

    meningococos  A,  B,  (E. coli K1),   C, 

    HiB,  pneumococo.  (quinze  segundos) 

Líquor em tubo estéril (2 ml a 4°C): para 

    reação de PCR (polimerase chain reation) 

    para o vírus (importante em surtos). 

Meningites  Infecciosas  

                  Diagnóstico Laboratorial 



Hemocultura e a cultura do liquor:   

  subcultura em placas (crescimento em 24 h) 

  antibiograma  em  disco  (48-72 horas). 

Meningites  Infecciosas  

                  Diagnóstico Laboratorial 



  Geral  de  suporte 

 Avaliar  a  gravidade  do  estado  do 

     paciente em local de atendimento isolado; 

     usar  máscara  e  óculos  de  proteção; 

     internar  o  paciente  em  unidades 

     de isolamento. 

Meningites  Infecciosas  

                             Tratamento 

 Cateter  nasal  com  oxigênio  (SN). 



  Geral  de  suporte 

 Cateterização  de  veia  e  realizar 

    expansões  com  soro  fisiológico. 

 Correção  de  distúrbios  metabólicos: 

    hidroeletrolíticos  e  ácido-básicos. 

Meningites  Infecciosas  

                             Tratamento 



Meningites  Infecciosas  

                             Tratamento 

 Convulsões 

 Diazepam  (0,25  a  0,5 mg/kg  EV) 

 Difenilhidantoína  (25mg/min  EV) 

    Após 12 h: 10mg/kg/dia  em  duas  doses 

 Fenobarbital  sódico  (solução  aquosa)  

    (15-20mg/kg EV lento);   

    após 12  horas: manutenção c/ 5mg/kg/dia      

    VO  ou  IM  com  solução  oleosa. 



Meningites  Infecciosas  

                             Tratamento 

 Convulsões 

 Midazolam  (dormonid) 

    (0,15 mg/kg  EV  a  cada  2  ou  4  horas) 

     ou  (1 a 2 g/kg/min por infusão contínua) 



Meningites  Infecciosas  

                             Tratamento 

 Tratamento  adjuvante 

Dexametasona  (0,6mg/kg/dia) 

Em  2  ou  4  vezes/dia  =  2  a  4  dias. 

A  primeira  dose  deverá  ser 

administrada  20  a  30  minutos 

antes  da  antibioticoterapia. 



Meningites  Infecciosas  

                             Tratamento 

Antibioticoterapia 

Um  fator  decisivo  para  o  sucesso 

terapêutico  é  a  instituição  da 

antibioticoterapia  o  mais  precocemente 

possível,  tão  logo  tenha  se  efetuado 

o  diagnóstico. 



Meningites  Infecciosas  -  Agentes  Habituais 

Até  2  meses:  Enterobactérias  (E.coli) 

                          Streptococcus  grupo  B 

                          Listéria  Monocytogenes 

2  meses  a  5 anos:  H.  influenzae 

                                   meningococos 

                                   pneumococos 

Depois  dos  9  anos:  pneumococos 

                                    meningococos    



Até 2 meses: 

         cefalosporina de 3ª geração + ampicilina 

Após 2 meses: 

        monoterapia cefalosporina 3ª geração 

        

      (Cefalosporina de 3ª geração: ceftriaxona 

        ou cefotaxima) 

Meningites  Infecciosas  

                   Tratamento  empírico 





        Até 2 meses:  

             ampicilina + aminoglicosídeo 

        2 meses - 9 anos:  

             ampicilina + cloranfenicol 

        Acima de 9 anos:  

             penicilina cristalina 

Meningites  Infecciosas 

                    Alternativa terapêutica 



Streptococcus  grupo B e Lysteria: 14-21 dias; 

Bacilo  gram-negativo:  21  dias; 

Hemófilo  e  pneumococo:  10-14  dias 

Menigococo:  7-10  dias. 

Meningites  Infecciosas  

                   Duração  do  Tratamento 



Meningites  Infecciosas  

                             Quimioprofilaxia 



OBS: 
Crianças acometidas de meningites 
por hemófilo, que tenha sido 
tratadas com ampicilina ou 
cloranfenicol, deve ser feita a 
profilaxia durante a alta hospitalar. 
           

Meningites  Infecciosas  

                             Quimioprofilaxia 



 Febre: coleção subdural, empiema subdural, 

     ventriculite, abscesso cerebral. 

 Deficiências auditivas, distúrbios da 

     linguagem, retardo mental, anormalidades 

     motoras, convulsões, déficits visuais, 

     distúrbios do comportamento, QI baixo, etc. 

 Hidrocefalia. 

Meningites  Infecciosas  

          Complicações  e  Seqüelas  



 Haemophilus influenzae (Hib) 
      - Tetravalente – aos 2, 4 e 6 meses. 
 

 Pneumococos conjugada heptavalente – aos 2, 4 e 6 meses. 

     - Se for iniciada já no 2° semestre de vida: 2 doses com 
       intervalo de 2 meses; reforço aos 15 meses. 
     - Se for iniciada no 2° ano de vida: 2 doses com intervalo de 
       2 meses. 
 

 Meningococos conjugada tipo C – aos 3, 5 e 12 meses;  

     - a partir do 1 ano de idade: dose única (convém indicar até 
       os 5 anos). 

Meningites  Infecciosas  

                             Vacinação 






