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APRESENTAÇÃO 

 

Este protocolo foi elaborado para fornecer informações sobre à vigilância das meningites aos 
profissionais de saúde que desenvolvem atividades nessa área técnica. Para informações sobre 
tratamento de meningites, sugerimos consultar, além da literatura médica mais recente, o Guia 
de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, 5ª ed, 2021. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A meningite é a inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, 
podendo ser de origem infecciosa ou não, caracterizada como uma síndrome.  
Ela tem distribuição mundial e sua expressão epidemiológica depende de diversos fatores como 
agente infeccioso, existência de aglomerados populacionais e características socioeconômicas 
dos grupos populacionais e do meio ambiente. 
 
Do ponto de vista da saúde pública, os principais agentes infecciosos são bactérias, vírus, fungos 
e parasitas. No entanto, devido à magnitude de ocorrência, gravidade e potencial de produzir 
surtos, as bacterianas representam o principal alvo da vigilância, especialmente as causadas 
pela Neisseria meningitidis (meningococo), Haemophilus influenzae e Streptococcus 
pneumoniae. 
 
A estratégia mais específica para a prevenção dessas doenças é a vacina. Em 1999, o Ministério 
da Saúde implantou no calendário vacinal da criança a vacina contra o Haemophilus influenzae 
tipo b-Hib, no início de 2010 a vacina conjugada 10-valente que protege contra 10 sorotipos de 
pneumococo e no segundo semestre do mesmo ano a vacina conjugada contra o meningococo 
do sorogrupo C. A partir de 2018 os adolescentes (de 11 a 14 anos) passaram a receber a 
proteção através da vacina conjugada contra o meningococo C e em 2020 foi incluída para os 
para adolescentes a vacina meningocócica conjugada ACWY. 
 
Os principais agentes virais são enterovírus e dentre eles destacam-se: echovirus, coxsackie e 
poliovírus. Apesar de elevada incidência, casos isolados não são motivos de preocupação. 
Esporadicamente causam surtos, geralmente permanecendo com evolução benigna na grande 
maioria dos casos. 
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2. PERÍODO DE INCUBAÇÃO E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 
2.1. Período de incubação  

 
O período de incubação, em geral, é de 2 a 10 dias, em média de 3 a 4 dias. Pode haver alguma 
variação em função do agente etiológico responsável.  
  

2.3. Manifestações clínicas  

 

A meningite é uma síndrome na qual, em geral, o quadro clínico é grave e caracteriza-se por 
febre, cefaleia intensa, náusea, vômito, rigidez de nuca, prostração e confusão mental, sinais de 
irritação meníngea, acompanhados de alterações do líquido cefalorraquidiano (LCR). 
A presença de alguns sinais clínicos/laboratoriais pode sugerir a suspeita etiológica. É o caso da 
Neisseiria meningitidis que, em alguns casos, é responsável pela meningococcemia com ou sem 
meningite, caracterizada pela presença de petéquias, principalmente nas extremidades do 
corpo. 
 

2.4. Hospital de referência 

 

 O Hospital Correia Picanço é referência para tratamento das meningites no Estado de 
Pernambuco, dispondo de isolamento para os pacientes com doença meningocócica e 
meningites por Haemophilus influenzae. No entanto, os casos podem ser atendidos e tratados 
nos demais hospitais do estado, e em se tratando de casos suspeitos de doença meningocócica 
e meningites por Haemophilus influenzae, é necessário possuir condições de isolamento dos 
mesmos. 
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3. VIGILÂNCIA DAS MENINGITES – NOTIFICAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

3.1. Definição de caso suspeito 

 

• Crianças acima de 1 (um) ano e adultos com: febre, cefaleia, vômitos, acompanhados ou 
não de: rigidez da nuca, sinais de irritação meníngea (Kernig, Brudzinski), convulsões 
e/ou manchas vermelhas no corpo; 

•  Em crianças menores de 1 (um) ano, sintomas clássicos acima referidos podem não ser 
tão evidentes. É importante considerar para suspeita diagnóstica sinais de irritabilidade, 
como choro persistente, e verificar a existência de abaulamento de fontanela; 

• Doença meningocócica: Indivíduos com quadro agudo de febre, toxemia, acompanhados 
de petéquias e/ou equimoses de evolução rápida e/ou presença de Diplococos Gram 
Negativos. 

Notas: 1. Nos casos de meningococcemia, atentar para presença de petéquias e/ou 
equimoses, além de sinais e sintomas inespecíficos (sugestivos de septicemia), como 
toxemia, hipotensão, diarreia, dor abdominal, dor em membros inferiores, mialgia, 
rebaixamento do sensório. 

2. Casos suspeitos de meningite com história de ingestão ou manipulação de 
moluscos terrestres nos últimos 15 dias e/ou eosinofilia no LCR acima de 10%, são 
sugestivos de meningite eosinofílica e devem ser notificadas como tal. 

 

3.2. Notificação 

3.2.1. Meningites que devem ser notificadas  
 

As meningites de todas as etiologias são doenças de notificação compulsória e devem 
ser notificadas às Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e à Secretaria Estadual de 
Saúde de Pernambuco (SES/PE). Porém, alguns quadros de meningite não são alvo de 
vigilância e, segundo orientações do Ministério da Saúde, não são incluídas no elenco de 
doenças de notificação compulsória, não devendo ser notificadas (Nota Técnica SES 
02/2009 – em anexo). São elas: 
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• Meningite causada por mal formação congênita, fístula, ou obstrução de
derivação liquórica; 

• Drenagem de origem traumática (acidentes ou violência);

• Drenagem pós-cirurgia neurológica onde o agente não é Neisseria meningitidis,
Haemophilus influenzae ou Streptococos pneumoniae; 

• Meningites secundárias (ex: septicemia e infecções neonatais)

3.2.2 Notificação imediata para a SES (nível central e regional) e SMS 

Na detecção de um caso suspeito de meningite, o profissional/ estabelecimento de saúde deverá 
notificar imediatamente (dentro de 24 horas) à Secretaria Municipal de Saúde e ao Centro de 
Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-PE) da SES/PE (Figura 1). 

Figura 1 – Canais de Comunicação do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em 
Saúde. 

Além dessa notificação, também devem ser comunicados de imediato, por telefone, à área 
técnica da vigilância das meningites da SES/PE, os casos:  

• Suspeitos e/ou confirmados de doença meningocócica;

• Confirmados de meningite  por Haemophilus influenzae e

• Surtos.

OBS: Diante desses casos/surto, a área técnica da vigilância das meningites da SES/PE também 
deve comunicar os mesmos de imediato, por telefone, às Gerências Regionais de Saúde (Geres) 
e/ou Secretaria de Saúde do Município de residência do caso. 
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Nota: Vigilância dos óbitos suspeitos de meningite 

Os casos suspeitos de meningite que evoluíram para óbito e se submeteram à necropsia  no 
SVO, ou que se identificou secreção purulenta na cavidade encefálica durante a necropsia, 
devem ser notificados de imediato à área técnica da vigilância de meningite da SES/PE. A 
Ficha de Investigação de Meningite deve ser preenchida com os dados do caso, e enviada 
juntamente com seu Laudo de Necropsia.  

A área técnica verifica o laudo da necropsia e se for identificada hemorragia adrenal e/ou 
petéquias e/ou sufusões hemorrágicas classifica o caso como suspeito de doença 
meningocócica, realizando as ações pertinentes. 

O SVO funciona como unidade notificadora e os casos notificados pelo mesmo seguem o 
fluxo de cada etiologia de meningite. 

 
3.3.  Investigação e medidas de prevenção e controle 
 
Diante de um caso suspeito de meningite, a primeira etapa da investigação é a identificação 
do agente etiológico. Essa etapa geralmente é realizada pelo hospital / unidade de saúde 
onde o caso foi atendido. A partir da clínica, citoquímica do LCR e alguns exames específicos 
nessa amostra clínica (bacteroscopia, látex, cultura, PCR) surgem algumas pistas ou a 
etiologia da meningite pode ser confirmada. 
As demais ações de investigação e as medidas de prevenção e controle vão depender da 
etiologia da meningite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



 

 

Tabela1.  Padrões de alteração liquórica sugestivos de algumas afecções 

 
Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica. 7° edição – 2009 
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3.3.1. Meningites bacterianas 

 

Diante da maioria dos casos suspeitos de meningite bacteriana, não é necessária 
nenhuma outra ação de investigação, nem medidas de prevenção e controle. A 
transmissão ocorre entre pessoas principalmente na doença meningocócica e meningite 
por Haemophilus influenzae. 

Então, na maioria dos casos suspeitos de meningite, cabe à equipe de vigilância 
epidemiológica das SMS e SES/PE, identificar se existe suspeita dessas etiologias. Se as 
mesmas são afastadas, a única ação a ser realizada é repassar essa informação para a 
população e tranquilizar os comunicantes, pois não existe risco de transmissão.  

Nessas situações a notificação deve ser enviada para a SMS do município de residência 
para ela tomar conhecimento e acompanhar o caso. 
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• Fluxograma de investigação das meningites bacterianas 
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Em relação às etiologias bacterianas mencionadas, a investigação precisa ser 
complementada de imediato, com informações e resultados dos exames etiológicos 
do caso, busca ativa de outros casos e identificação dos contatos próximos para 
realização de ações de prevenção e controle.  

3.3.1.1. Doença meningocócica 

 O que fazer diante de caso suspeito e / ou confirmado de doença
meningocócica?

A equipe dos serviços de saúde e/ou vigilância epidemiológica local, assim que receber a 
notificação, deve ir a campo avaliar se os possíveis comunicantes se enquadram na definição 
de contato próximo. A partir daí, deve realizar as medidas de prevenção e controle, 
conforme descritas abaixo. 

A. Proteção individual e da população 
O isolamento do paciente está indicado apenas durante as primeiras 24 horas do 

tratamento com antibiótico adequado. Deve-se proceder à desinfecção concorrente em relação 
às secreções nasofaríngeas e aos objetos contaminados por ela.  

Todos os contatos de caso suspeito / confirmado de doença meningocócica devem ser 
devidamente orientados e monitorizados por pelo menos 10 dias do último contato, 
independentemente de haver ou não indicação para quimioprofilaxia. Anotar nome 
completo, idade, peso, situação vacinal e endereço de todos os contatos. 
Orientar sobre os sinais e sintomas da doença, indicando os serviços de saúde que deve 
recorrer frente a uma suspeita clínica de meningite. 

B. Definição de contato próximo 

• Pessoas que residem no mesmo domicílio do doente;
• Indivíduos que compartilharam o dormitório com o doente nos últimos dez dias;
• Contactantes de creche e escolas com crianças até 05 anos (professoras, merendeiras e

crianças) que dividiram a mesma sala com o caso suspeito, no mesmo turno, nos últimos
dez dias;
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• Todas as pessoas que tiveram contato com a saliva do doente nos últimos dez dias 
(beijar, compartilhar alimentos e bebidas, grupo de crianças que brincam juntas por um 
período prolongado, dividir a mesma escova de dente); 

• Profissionais da área da saúde que realizaram procedimentos (entubação orotraqueal, 
exame de fundo do olho, passagem de cateter nasogástrico) sem utilização de material de 
proteção adequado (máscara cirúrgica e luvas); 
• Quando o caso suspeito de DM realiza viagem de avião no período de transmissibilidade, 
considera-se contato próximo as pessoas que durante o mesmo vôo sentaram em poltronas 
próximas a um caso suspeito de DM (poltronas vizinhas, poltronas de duas fileiras atrás e 
duas fileiras na frente) durante o vôo. 

OBS: Avaliar as demais situações utilizando o bom-senso e considerando os períodos de 
incubação e transmissibilidade da doença. 

 

C. Quimioprofilaxia 

A quimioprofilaxia deverá ser realizada nos contatos próximos de um caso de doença 
meningocócica, na suspeita clínica (presença de petéquias e/ou sufusões hemorrágicas), 
laboratorial (Diplococos Gram Negativos, exames específicos com resultado positivo) ou 
identificação de petéquias em pele ou órgãos e/ou hemorragia adrenal na necropsia. 
 
Considerando o período de infectibilidade e de incubação da doença, ela deve ser 
realizada o mais rápido possível, sendo o prazo ideal de 24 a 48 horas da exposição ao 
caso suspeito e o prazo máximo de 10 dias desse contato.  Deve ser realizada 
independente do estado vacinal dos contatos próximos. 

 
Quando passado o prazo de 10 dias do último contato, de uma forma geral a 
quimioprofilaxia não está indicada nas seguintes situações, pois essas pessoas não têm 
risco de adoecer maior do que o restante da população e o uso excessivo do antibiótico 
pode facilitar o surgimento de meningococos resistentes. São elas: 

• Contatos indiretos (escolares, ou em ambientes de trabalho, ou o comunicante do 
comunicante íntimo, contactantes de uma festa, ou de igreja, encontros nos elevadores, 
o trajeto da ambulância, etc); 

• Profissionais de saúde que tenham atendido casos suspeitos e não tiveram exposição 
direta às secreções respiratórias do mesmo e/ou que estavam utilizando EPI 
adequadamente também não apresentam risco maior de adoecer. 
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A droga de escolha é a rifampicina que deve ser utilizada segundo esquema descrito na 
tabela 2. Nos casos com indicação da quimioprofilaxia, a medicação deve ser entregue aos 
contatos com as orientações sobre seu uso.  
 

Fluxo da distribuição da rifampicina 
A assistência farmacêutica da SES/PE recebe do Ministério da Saúde a rifampicina a ser 
utilizada na quimioprofilaxia dos contatos próximos de casos de doença meningocócica e 
meningite por Haemophilus. Ela distribui regularmente para as Gerências Regionais de Saúde 
(Geres) e algumas SMS e HCP, através do sistema HORUS, estando disponível para uso nesses 
locais. 
 
Nos finais de semana e feriados, para as SMS e Geres que não estejam funcionando sob a 
forma de plantão, existe a possibilidade de a Rifampicina estar disponível no Hospital Correia 
Picanço.  
 
Na rotina as Geres e SMS devem  verificar sistematicamente se possuem rifampicina 
nas apresentações em cáspula e suspensão oral,  em quantidade suficiente e com 
data de validade adequada.  
 
Nas situações de emergência em que a quantidade da medicação não seja sufiente 
para a ação de quimioprofilaxia, as Geres ou SMS deverão solicitar essa medicação, 
em carater de urgência, para a Assistência Farmacêutica Estadual. Quando a Geres 
e/ou município forem mais distantes, deve ser sugerido que a(o) mesma(o) solicite 
essa medicação emprestada a uma regional mais próxima. 

 
Tabela 2. Esquema para quimioprofilaxia de doença meningocócica 
 

 
Fonte: Guia de Vigilância em Saúde, 2019 
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Observação:  
Nas crianças, adolescentes e demais pessoas relacionadas nas indicações do CRIE para vacina 
anti meningocócica, que tiveram contato com os casos suspeitos, além da quimioprofilaxia, 
também é importante verificar o cartão de vacina. Aqueles que não estiverem vacinados 
adequadamente devem atualizar o cartão vacinal, conforme preconizado pelo PNI/MS.  
Vale lembrar que a vacina conjugada contra o meningococo C não funciona como bloqueio 
vacinal. No entanto, a manutenção de elevadas coberturas vacinais é fundamental para o 
controle da doença na população. 

 
 O que fazer diante de caso suspeito e / ou confirmado de doença meningocócica em 

presídios? 

 Entrar em contato com a equipe de saúde do sistema prisional (SES/PE) e com o 
hospital em que o caso está internado para troca de informação sobre o mesmo; 

 Solicitar ao Lacen/PE agilidade no processamento da PCR na amostra de LCR e/ou 
sangue do caso suspeito e repasse imediato do resultado desse exame;  

 Manter contato com a equipe de saúde do sistema prisional (SES/PE), Geres, SMS, e 
presídio para mantê-los sempre informados quanto às decisões, realização da 
quimioprofilaxia e estado do paciente internado, até que esteja tudo esclarecido e 
sob controle; 

 Informar a imprensa da SES sobre o ocorrido e mantê-los informados; 

 Realizar visita técnica, em conjunto com a equipe de saúde do sistema prisional 
(SES/PE), Geres e SMS, no presídio para esclarecimentos sobre a doença e ações de 
vigilância, incluindo as de prevenção e controle; 

 Orientar e monitorar a seleção dos contatos próximos do caso. Vale salientar que 
diante do maior risco de transmissão da doença no ambiente prisional, a definição 
dos contatos próximos é ampliada. Assim, em cada caso, a inclusão dos comunicantes 
que realizarão quimioprofilaxia deve ser discutida com o grupo descrito no item 
acima; 

 Providenciar junto à Assistência Farmacêutica da SES/PE, Geres e SMS a medicação 
que será utilizada na quimioprofilaxia, articulando qual setor será responsável pelo 
transporte dessa medicação para a equipe que vai realizar a ação; 

 Elaborar relatório do caso e ações realizadas. 
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OBS: Apesar de a rifampicina ser a droga de escolha para a quimioprofilaxia dos contatos 
próximos de caso suspeito de doença meningocócica, quando é incluído um número elevado de 
contatos nos presídios, para facilitar a ação, pode ser utilizada dose única de ciprofloxacino.  

 

 O que fazer no velório de óbito suspeito e / ou confirmado de doença meningocócica? 

A transmissão ocorre por contato direto, através das vias respiratórias, por gotículas e secreções 
da nasofaringe, havendo necessidade de contato próximo ou contato direto com as secreções 
respiratórias do paciente. 

É importante ressaltar que nessa doença não há transmissão pós-morte e não existem 
recomendações para embalsamar e/ou lacrar o caixão nos casos de morte por meningite. 
 

 

3.3.1.2. Meningite pelo Haemophillus influenzae 

 
 O que fazer diante de caso confirmado de meningite pelo Haemophillus influenzae? 

Diante da confirmação laboratorial de um caso de meningite pelo Haemophilus influenzae a 
equipe de vigilância local deve dar continuidade a investigação do caso com identificação dos 
contatos próximos e realização da quimioprofilaxia, conforme descrito a seguir: 
 

A. Definição de contato próximo 
 

 No domicilio, está indicada para as pessoas que residem com o caso, de qualquer idade, que 
tenham contato com pelo menos uma criança menor que 4 anos não vacinada ou parcialmente 
vacinada, ou com uma criança imunocomprometida, independente da situação vacinal; 
• Em creches e escolas maternais, está indicada quando dois ou mais casos de doença invasiva 
ocorreram em um intervalo de até 60 dias. Nesta situação a quimioprofilaxia deve ser prescrita 
para todas as crianças, independente da idade ou status vacinal, e para os cuidadores; 
• Também é indicada para o doente em tratamento, caso não esteja recebendo cefalosporina 
de terceira geração. 
 
Contatos domiciliares são as pessoas que residem com o doente, ou aquelas que não residem 
na mesma casa, mas que passaram 4 horas ou mais com o doente durante pelo menos 5 dos 7 
dias anteriores ao início dos sintomas. 
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B. Quimioprofilaxia 

Para os casos de meningite por Haemophilus, a quimioprofilaxia deve ser iniciada nos contatos 
próximos, de preferência, nas primeiras 24 horas após a confirmação laboratorial dos exames 
(Cultura, hemocultura ou CIE), podendo ser realizada por um período de até 30 dias. 
A droga de escolha é a rifampicina e deve ser utilizado o esquema descrito na tabela 3. 

Tabela 3. Esquema para quimioprofilaxia de Haemophillus influenzae 

OBS: Nos contatos dos casos confirmados de meningite por Haemophilus, que tenham 
inicialmente realizado a quimioprofilaxia para doença meningocócica, deve ser iniciada nova 
quimioprofilaxia adotando o esquema para meningite por Haemophilus. 

3.3.2. Meningite viral (MV) 

 Casos com quadro clínico mais leve e resultado do exame quimiocitológico do LCR com
predomínio de linfomononucleares, com proteínas e glicose normais ou pouco alteradas,
são pistas para etiologia viral.

OBS: Quando a punção é realizada muito precocemente, mesmo nos casos com clínica
de meningite viral, poderá haver predomínio de neutrófilos. Nessas situações,
recomenda-se uma segunda coleta de LCR e repetição do exame, para identificação do
padrão habitual. Na ausência de uma outra punção, deve-se considerar a evolução
clínica e antecedente epidemiológico;

• Quando o quadro clínico é grave e há um predomínio de linfomononucleares pode ser
uma meningite viral herpética;
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• Nos casos isolados de MV, a SMS do município de residência deve tomar conhecimento 
do caso e apenas acompanhar o mesmo. Não é necessária nenhuma ação de 
investigação nem medidas de prevenção e controle. 

 

 O que fazer diante de um surto de meningite viral?  
• Definição de surto de meningite viral: Ocorrência de mais de um caso de MV 

relacionados no tempo, em familiares ou ambientes fechados e/ou aglomerados de 
casos no território e/ou mudança do comportamento habitual da doença (diagrama de 
controle operacionalizado pelo Hospital de referência - HCP); 

• Diante de situações de surtos de meningite viral são necessárias algumas ações de 
investigação e acompanhamento do surto. São elas: 

 Acompanhar a situação epidemiológica do surto através de diagrama de 
controle, operacionalizado no Hospital Correia Picanço; 

 Consolidar e analisar as informações sobre pessoa (faixa etária, percentual de 
internamento, letalidade); tempo e lugar (município, bairro, localidade, escola 
e outros ambientes fechados); 

 Coletar amostra clínica de alguns casos, geralmente LCR, para identificação 
viral. O número de amostras deve ser combinado com o Lacen/PE e 
Laboratórios de Referência Regional e Nacional;  

 As amostras coletadas devem ser acondicionadas adequadamente e 
transportadas para o Lacen/PE, acompanhadas da Ficha de Investigação de 
Meningite preenchida com os dados do caso e nas Observações ser informado 
que se trata de um surto de MV. Nos casos do LCR ser coletado por laboratório 
privado, a área técnica da VE das meningites deve entrar em contato com o 
mesmo para solicitar uma alíquota da amostra do LCR; 

 O Lacen/PE encaminhará as amostras para o laboratório de Referência. Como a 
maioria dos surtos de meningites virais tem como etiologia os enterovírus, o 
laboratório envolvido é o de Referência Nacional para Pesquisa de Enterovírus 
(Fiocruz). Se surgirem pistas de outra etiologia, o contato e pesquisa viral 
devem ser realizados com o laboratório de referência para a etiologia que 
estiver sob suspeita; 

 Notificar a ocorrência do surto em ambientes fechados, especialmente em 
escolas para a vigilância sanitária estadual e municipal, pois os enterovírus são 
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responsáveis pela maioria dos surtos de meningite viral, e sua transmissão se 
dá por via respiratória e feco-oral; 

Diante disso, as equipes de vigilância sanitária devem proceder à inspeção 
sanitária da instituição e adotar as medidas de prevenção e controle. Devem 
ser incluídos: 

• Verificar a ventilação e circulação de ar nas salas de aulas, 
orientando que essas salas devem ser preferencialmente arejadas, 
ao invés do uso de ar condicionado; 

• Inspecionar cozinhas, refeitórios, bebedouros e banheiros; 

• Coletar água e demais alimentos servidos na escola, para exame 
sobre possível contaminação indireta.  

• Orientar sobre a adoção da correta lavagem das mãos e demais 
medidas de higiene pessoal 

 

 Divulgar a ocorrência do surto de meningite viral, para os médicos dos 
hospitais que possam atender os casos suspeitos, alertando para a maior 
incidência de meningite viral no período e possibilidade do predomínio de 
neutrófilos no LCR em casos leves com coleta precoce. Nesses casos a 
orientação é a realização de nova coleta de LCR, devendo ser evitado o uso 
desnecessário de antibiótico; 

 Divulgar a ocorrência do surto de meningite viral, para a população 
esclarecendo a pouca gravidade dos casos e ausência de necessidade da 
quimioprofilaxia e vacinação dos contatos; 

 Elaborar relatório sobre a situação epidemiológica do surto e medidas 
adotadas.    
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• Fluxograma de investigação das meningites virais 
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3.3.3. Meningite Eosinofílica 

 

A Meningite eosinofílica é causada principalmente por helmintos. Dentre os helmintos, 
destaca-se o Angiostrongylus cantonensis, um nematódeo que tem como hospedeiro 
definitivo o rato (urbano e silvestre). Os hospedeiros intermediários naturais são os 
moluscos, dentre eles, caramujos e lesmas. O caramujo africano Achatina fulica é um 
molusco nativo da África sendo considerado a principal espécie hospedeira do A. 
cantonensis. O homem é hospedeiro acidental e não transmite a doença. 
 
A meningite eosinofílica geralmente tem um quadro leve. No LCR, normalmente há 
leucocitose com eosinofilia acima de 10% que permanece às vezes por meses. A 
glicorraquia pode estar normal e por vezes pouco reduzida. Normalmente observa-se 
eosinofilia no sangue periférico, concomitantemente ao quadro neurológico. 

 
Em Pernambuco, a SES/PE definiu que a meningite causada por esse helminto é alvo de 

vigilância epidemiológica e ambiental, pois, apesar de sua baixa incidência, existe a 

possibilidade da ocorrência de surtos e da adoção de medidas de prevenção e controle. 

 

 O que fazer diante de um caso suspeito de meningite eosinofílica? 

 

• Notificar o caso suspeito à equipe de vigilância epidemiológica hospitalar, à vigilância 

epidemiológica das Secretarias de Saúde do Município e SES/PE (área técnica da VE das 

meningites). 
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Definição de caso suspeito 

 

 Paciente de qualquer idade e sexo, com história de febre, cefaleia, náuseas, vômitos, 

irritabilidade, rigidez de nuca e com história de ingestão ou manipulação de moluscos terrestres 

nos últimos 15 dias e/ou eosinofilia no LCR acima de 10%. 

 

• Coletar amostra de sangue (2 a 5ml = 300 uL soro) em tubo seco, centrifugar e 
transportar o soro, refrigerado (2°C a 8°C), para a biologia médica do Lacen/PE, em até 2 
horas após a coleta.  As amostras devem ser acompanhadas da Ficha de Investigação de 
Meningite preenchida com os dados do caso e da solicitação do exame (ELISA para 
detecção de anticorpos anti- Angiostrongylus cantonesis).  

OBS: A área técnica da VE das meningites da SES/PE deve articular com o Hospital e Lacen/PE a 
coleta e envio da amostra; 

• O Lacen/PE - encaminhar a amostra para o laboratório de referência - Laboratório de 
Parasitologia Molecular do Instituto de Pesquisas Biomédicas da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) -–- Porto Alegre RS; 

• Sensibilizar os profissionais de saúde quanto a ocorrência de doença causada pelo A. 
cantonensis e implantar coleta sistemática de sangue para todos os casos com sinais 
e sintomas compatíveis com caso suspeito e com eosinofilia acima de 10% no LCR; 

• Encaminhar os dados dos casos suspeitos para a equipe de vigilância ambiental da 
SES/PE e SMS do município de residência do caso;  

• Equipes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - Investigar todos os casos 
suspeitos;  

• Equipes de Vigilância Epidemiológica - Investigar se o caso suspeito teve contato com 
o caramujo, além de busca de novos casos; 

• Equipes de Vigilância Ambiental - Pesquisar moluscos terrestres no domicílio e peri-
domicílio dos casos suspeitos, coletar moluscos encontrados para identificação 
(lesmas e caramujos) e pesquisa do helminto nos mesmos e adotar as medidas  de 
prevenção e controle pertinentes. 
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• Fluxograma de investigação das meningites eosinofílica 
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3.3.4. Outras meningites  

 

• O que fazer diante de um caso suspeito de outras meningites 
• Enviar a notificação à SMS do município de residência para ele tomar conhecimento e 

acompanhar o caso. 

 

3.4.  Encerramento de Casos 

 

3.4.1. Definição de caso confirmado 
 
• Todo caso suspeito confirmado através de: cultura, látex, PCR, ou 

• Todo caso suspeito de meningite com histórico de vínculo epidemiológico com caso 
confirmado laboratorialmente por um dos exames especificados acima, ou 

• Todo caso suspeito com exames laboratoriais inespecíficos (bacterioscopia, 
quimiocitológico ou outro) ou com evolução clínica compatível. 

• Critério de confirmação  

o Laboratorial (cultura, látex, PCR) 
o Bacterioscopia 
o Quimiocitológico do liquor 
o Clínico epidemiológico 
o Clinico 
o Necropsia 

• Para os casos de meningite eosinofílica, caso confirmado é todo caso suspeito no qual se 
identificou eosinofilia maior de 10% em LCR ou PCR positivo para A. cantonensis; 

• As alterações encontradas no quimiocitológico do LCR orientam o diagnóstico de 
meningite e sua provável etiologia. Essas alterações estão descritas na tabela abaixo. 
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•  Tabela 4. Características do LCR nas infecções do SNC 

Condição Pressão 
(mmHg) Aspecto Celulas (por mm3) Proteína  (mg/ dL) Glicose 

(mg/dL) Outras 

Normal < 160 Límpido 

0 a 5MN                             
<3m= 1 a 3PMN  

RNs<30MN                        
Hem= 20 a 50 

Lombar = 15 a 35   
Ventricular = 5 a 

15  RNPT = até 170          
< 7d= até 150                 
< 6m = até 65 

50 a 80                
(2/3 da glicem) 

DHL=2 a 
27U/L 

Acidente de 
punção 

Normal 
ou baixo 

Sanguíneo ou 
xantocrômico 

Aum. 1 leuc/700  
hem   Hem não 

crenadas 

Aum 1mg/800 hem Normal Tente a 
clarear em 
5 a 10 min 

M.bacteriana 200 a > 
750 

Opalescente 
ou purulento 

Tende ao milhar       
Predom. PMN Tende a centenas Dim                   

tende a 0 
DHL>28 

U/L 

M. bacteriana 
inicial ou parcial 

Pouco 
aumen Opalescente Pouco aumentada                   

Predom. PMN Aum NI ou dim DHL>28 
U/L 

M. tuberculosa 150 a 
>750 Opalescente 

com fibrina 

250 a 500 Predom.              
No início predom. 
PMN Depois Pred. 

MN 

45 a 500 tende a 
aum 

Dim                   
tende a 0 

Pequisar 
AIDS 

M. fungica Aumen 
Límpido ou 
opalescente 

10 a 500                                  
No início predom. 
PMN Depois Pred. 

MN 

Aum Dim 

  

M. viral 
Normal 

ou pouco 
aum 

Límpido                   
(se 

celulas<300) 

< 100                                   
PMN no início             

Depois MN 
20 a 125 Normal ou um 

pouco dim 
DHL < 
28U/L 

Neurosífilis Normal    
até 400 

Limpido                    
(se proteína 

<150) 
10 a 100                      

Predom. de MN 

25 a 150              
tende a aum Normal Sorologia 

no LCR + 

Encefalomielite 
parainfecciosa 80 a 450 Límpido <50                                 

Predom de MN 15 a 75 Normal IgG aum 

Polineurite 
Normal 

ou pouco 
aum 

Normal um 
pouco 

xantocrômico 

Normal um pouco 
aum 

No início normal 
Tende a aum 

até>1500 
Normal IgG aum 

Absesso cerebral 
Normal 

ou pouco 
aum 

Límpido 5 a 500  c/ > 80% 
PMN Pouco aum Normal ou um 

pouco dim 

Indicado 
RNM 
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3.4.2. Definição de caso descartado 

Caso suspeito com diagnóstico confirmado de outra doença. 

 
 Algumas considerações sobre os critérios 

• Cultura - Exame de alto grau de especificidade quanto à identificação do agente 
etiológico (bactérias, fungos e vírus), podendo ser realizada com diversos tipos de fluidos 
corporais, mais comumente líquor e sangue. Dos exames laboratoriais, a cultura é 
considerada padrão ouro; 
 

• PCR (Reação de cadeia de polimerase) - Permite a identificação de agentes etiológicos 
(Neisséria meningitides, Haemophilus influenzae e Streptococos pneumoniae) através de 
seus antígenos, podendo ser realizada no líquor e/ou sangue;  
 

• Aglutinação pelo Látex - Também permite a identificação do agente através de seus 
antígenos 

 
• Bacterioscopia – Agrupa morfológica e tintorialmente os agentes, permitindo sua 

classificação com pequeno grau de especificidade (bacilos gram positivos, bacilos gram 
negativos, diplococos gram positivos, diplococos gram negativos, bacilos álcool–ácido 
resistentes, leveduras, etc.) Pode ser realizada no líquor ou no raspado de pele (na 
presença de lesões ou sufusões hemorrágicas) e escarro. 
Nota: Diante da identificação de diplococo gram negativo no LCR é possível confirmar o 
caso como meningite meningocócica, pois a Neisséria meningitides é a única bactéria 
que apresenta essa forma e coloração e causa meningite;  

 
• Quimiocitológico – Diante da não realização ou resultados negativos nos outros exames 

laboratoriais mais específicos, o quimiocitológico do LCR pode auxiliar no diagnóstico e 
classificação final do caso. Quando o diferencial é realizado permite a classificação 
genérica de meningite não determinada de provável etiologia (viral ou bacteriana); 
quando nem o diferencial é realizado, a meningite é classificada como não determinada 
não especificada;  
 

• Necrópsia - Usada como critério quando confirma o diagnóstico e os dados laboratoriais 
são negativos, não realizados ou menos específicos.  
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Na doença meningocócica a necropsia pode ser útil diante do achado de necrose aguda 
de supra-renais e/ou  presença de petéquias/sufusões;  

 
• Vínculo epidemiológico – Quando o paciente apresentar quadro clínico de meningite, 

exames laboratoriais não realizados e existir relação: com outro caso confirmado, no 
período de incubação da doença em questão e/ou surtos com identificação etiológica. 
Deve ser valorizado principalmente na Doença Meningocócica e na meningite por 
Haemophilus; 
 

• Clínico – Deve ser usado quando o paciente apresentar quadro clínico de meningite, 
exames laboratoriais não realizados ou não referidos na ficha epidemiológica. O exame 
laboratorial pode eventualmente ser negativo como, por exemplo: 
 

o  Meningococcemia, com ou sem quimiocitológico de líquor;  
o Meningites não especificadas – sinais e sintomas de processo infeccioso com um 

ou mais sinais de irritação meníngea;  
o Meningite tuberculosa – quadro clínico de meningite (evolução arrastada, 

geralmente mais de 7 dias), freqüentemente com sinais de acometimento de 
pares cranianos ou ainda quando houver referência de diagnóstico de 
tuberculose;  

o Meningite de etiologia viral determinada (caxumba, rubéola, sarampo, varicela e 
outros) associada ao quadro clínico de uma dessas doenças, temporalmente;  

o Meningite por leptospirose – também quando há uma associação temporal com 
essa doença mesmo que diagnosticada clinicamente. 

 
Observações importantes: 
1. Na doença meningocócica e meningite pelo Haemophilus o sorogrupo precisa ser identificado 
para acompanhamento da tendência da doença, investigação de surtos e/ou epidemias e 
adoção de medidas de prevenção e controle.  
A PCR e o Látex permitem essa identificação. Quando o resultado for meningococo do 
sorogrupo A, ele deve ser reavaliado com o laboratório, pois se esse sorogrupo não estiver 
circulando, pode tratar-se de reação cruzada;  
2. Se os diferentes exames revelarem etiologias diferentes ou não compatíveis, discutir com o 
pessoal do laboratório qual exame será considerado;  
Se houver mais de um desses exames com resultado positivo, o critério de confirmação  seguirá 
a seguinte sequencia:  cultura > PCR > Látex > bacterioscopia. 
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Tabela 5. Inconsistência entre diagnóstico e critério 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Encerramento e operacionalização do Sinan (incluindo digitação das fichas de 
investigação) 

 
A vigilância das meningites possui uma característica especial no que diz respeito ao 
encerramento dos casos. Nessa doença, a equipe de saúde do hospital que acompanha os 
pacientes tem melhor condição de realizar o encerramento adequado dos casos, pelo 
conhecimento da evolução clínica e de alguns exames laboratoriais.  
Considerando a rotina estabelecida na operacionalização do Sinan em Pernambuco, 
estabeleceu-se que a vigilância epidemiológica hospitalar só envia a ficha para digitação pela 
SMS do município desse hospital após encerramento do caso. 
 
A unidade de saúde notificante deve encaminhar a ficha de notificação para o município de 
ocorrência do caso já encerrada, o mais breve possível. Só após a inclusão do caso pelo 

 

28 



 

município de ocorrência e habilitação do fluxo de retorno, é que o município de residência e o 
nível central poderão ter acesso a essa ficha no sistema. Caso seja necessário, o município pode 
acrescentar informações na ficha de investigação do caso.  
 

 
3.6. Análise de dados dos sistemas de informação   

 
Em cada esfera de gestão, cabe a análise dos dados, para acompanhamento da situação 
epidemiológica da doença e desenvolvimento das ações de vigilância, prevenção e controle e 
redirecionamento das intervenções, quando for o caso. No nível central da Secretaria Estadual 
de Saúde de Pernambuco é analisado o cumprimento de metas por parte dos municípios e 
Geres sugerindo-se intervenções para correção dos problemas que estejam ocorrendo. 

 

29 



 

 
 

4. LABORATÓRIOS 
 

• Coleta, acondicionamento e transporte de amostras de amostras/ óbitos 
As amostras são coletadas, acondicionadas e transportadas pelo SVO/IML de acordo com 
protocolo da instituição (anexo).  
 
 

• Fluxo das coletas de LCR de outros hospitais   
 

• Hospitais Privados a maioria dos hospitais privados e alguns públicos não 
coleta e não processa amostra de LCR. Esses hospitais transferem os 
pacientes para coleta e processamento de LCR no Hospital Correia Picanço.  

• Em alguns hospitais privados do interior do estado o laboratório privado 
coleta o LCR e processa citoquimica, bacterioscopia e cultura do mesmo. 

 
 Laboratórios – Exames que realizam 
• LACEN – PCR. 
• Hospital Correia Picanço (HCP ) - hemocultura, citoquímica do LCR com diferencial dos 

leucócitos, bacterioscopia, látex e cultura do LCR dos casos atendidos e internado no 
próprio hospital e das amostras enviadas por outros hospitais.  

• BabyLab (Juazeiro da Bahia) – Laboratório contratado pelo Hospital Dom 
Malan/IMIP(Petrolina) - bioquímica, gram, cultura do LCR. 

• Laboratório do HU Univasf: bioquímica, gram, cultura do LCR. 
• Cerpe – Realiza diferencial de leucócitos, Gram e Cultura. 
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5. ANEXOS 
 
 
Segue em anexo a Ficha de Investigação de Meningite do Sinan, fluxogramas de manejo 
clínico da doença menigocócica e meningite viral,  algumas notas técnicas estaduais e 
nacional que orientam sobre ações de vigilância da meningite e protocolo de coleta de 
amostra de óbito por meningite.  
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6.1Ficha de investigação de meningite do Sinan  
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6.2 Protocolo coleta de amostra pós morte de meningite bacteriana 
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6.3.Fluxograma de manejo clínico de meningite viral 
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6.4. Fluxograma de manejo clínico de doença meningocócica 
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6.5. NOTAS TÉCNICAS 

• Conduta frente a um caso suspeito de Doença Meningocócica 
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• Atualização sobre critérios para vacinação em caso de surtos de doença meningocócica 
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• Notificação de meningites não especificadas 
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