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Meningite é a inflamação das membranas (denominadas 

“meninges”) que envolvem o cérebro e a medula espi-

nhal. 

 

Vários tipos diferentes de vírus e bactérias podem cau-

sar meningite. Para verificar se alguém está com menin-

gite e para saber qual o agente que causou a doença, 

coletam-se amostras de sangue e do líquido cefalorra-

quidiano ou líquor (líquido da espinha). Esses exames, 

além de beneficiar o paciente, pois o resultado é rápido 

e indica o tratamento mais adequado, também beneficia 

a comunidade, pois define quais as medidas de controle 

Informativo > Meningites > O que você precisa saber?  

a serem adotadas com as pessoas que conviviam com o 

paciente, se forem necessárias. 

 

Três espécies de bactérias são as principais responsá-

veis por causar meningite. 

A Neisseria meningitidisNeisseria meningitidisNeisseria meningitidisNeisseria meningitidis pode causar doença em pesso-

as de todas as idades. Em qualquer momento da vida, 

cerca de 5 a 15% das pessoas têm estas bactérias na 

garganta ou nariz, porém não ficam doentes. A transmis-

são ocorre pela saliva por meio do beijo, do compartilha-

mento de alimentos, de bebidas ou de cigarros, assim 

como por contato próximo a pessoas infectadas que es-

tejam tossindo ou espirrando. As pessoas que tiveram 

contato íntimo com a saliva de alguém com meningite 
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causada por este tipo de bactéria podem necessitar de 

tratamento preventivo com antibiótico para não adoecer. 

Os principais sorogrupos de meningococo que causam a 

doença em humanos são A, B, C, Y e W135, sendo o 

sorogrupo C atualmente o mais frequente. A meningite 

causada por estas bactérias é chamada 

“meningocócica”. A meningite por meningococo tem im-

portância devido à gravidade do quadro clínico, rápida 

evolução e pela possibilidade de causar surtos ou epide-

mias. 

Existem vacinas que podem ser aplicadas para ajudar 

na prevenção de alguns sorogrupos de meningite. 

O Haemophilus influenzaeHaemophilus influenzaeHaemophilus influenzaeHaemophilus influenzae também pode causar menin-

gite, sendo o tipo b o mais comum. A vacina chamada 

“Hib”, contra o tipo b, evita esta doença em bebês muito 

novos e crianças. Pessoas que tiveram contato íntimo 

com a saliva de pessoas com meningite causada por es-

te tipo de bactéria podem necessitar de tratamento com 

antibiótico para não adoecer. 

O Streptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniae causa infecções nos pul-

mões e no ouvido, mas também podem causar a menin-

gite “pneumocócica”. Existem vários sorotipos de pneu-

mococo. A maioria das pessoas que tem estas bactérias 

na garganta continua saudável. No entanto, indivíduos 

com problemas crônicos de saúde ou com o sistema i-

mune enfraquecido, assim como os muito jovens ou mui-

to velhos, têm risco aumentado de apresentar meningite 

pneumocócica. A meningite causada pelo Streptococcus 

pneumoniae não é transmitida de pessoa para pessoa. 

As pessoas com contato próximo com alguém que tenha 

meningite pneumocócica não precisam tomar antibióti-

cos, preventivamente. 
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com meningite bacteriana e se curam espontaneamente. 

As pessoas em contato íntimo com pacientes portadores 

de meningites virais não necessitam de tratamento pre-

ventivo com antibióticos, mas deverão lavar as mãos fre-

qüentemente com água morna e sabão, ou usar produ-

tos para limpeza das mãos à base de álcool ou gel de 

álcool para evitar a transmissão desses vírus. De modo 

geral, ocorrem mais casos de meningite viral no fim do 

verão e no começo do outono.  

 

 

Os sintomas de meningite podem surgir repentinamente. 

Febre, dor de cabeça forte e constante, rigidez ou dor no 

pescoço, náuseas e vômitos, podem ser sinais e sinto-

mas de meningite. Manchas vermelhas pequenas ou 

 

A meningite viral, também chamada de meningite assép-meningite assép-meningite assép-meningite assép-

ticaticaticatica, é bem mais freqüente que a meningite bacteriana. 

Um grupo de vírus chamados enterovírus constitui a 

causa mais comum de meningite viral. Os enterovírus 

encontram-se na garganta e fezes de pessoas infecta-

das. Estes vírus têm maior possibilidade de ser dissemi-

nados quando as pessoas não lavam as mãos após ir 

ao banheiro, trocar fraldas ou lençóis sujos e depois le-

vam as mãos à boca, preparam alimentos para outras 

pessoas ou tocam em outras pessoas com os dedos 

contaminados. Estes vírus podem, também, ser transmi-

tidos por contatos pessoais íntimos, comuns entre mem-

bros de uma mesma família. Em geral, as pessoas com 

meningite viral ficam menos enfermas do que aquelas 
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As bactérias que causam meningite são geralmente 

transmitidas de pessoa para pessoa pelo contato com 

saliva infectada. A maioria das pessoas pode já ter imu-

nidade (proteção natural) contra muitos desses vírus e 

bactérias. 

 

 

Para as pessoas que tiveram contato próximo com do-

entes com meningite causada por certos tipos de bacté-

rias já citadas, os profissionais de saúde deverão orien-

tar sobre a necessidade do uso de medicação preventi-

va (quimioprofilaxia com antibiótico). Esta medida é rea-

lizada pelo serviço de saúde local, na residência, na cre-

che e em outras situações específicas, no sentido de in-

terromper a cadeia de transmissão da doença. O hábito 

grandes na pele, podem ser sinal de gravidade e de 

“meningococcemia”. Mudanças de comportamento como 

confusão, sonolência e dificuldade para acordar podem 

também ser sintomas importantes. Em recém-nascidos e 

lactentes, os únicos sinais e sintomas de meningite po-

dem ser febre, irritação, cansaço e falta de apetite.  

Sempre que alguém apresentar ou observar esses sinto-

mas deve procurar imediatamente assistência médica, 

para assegurar-se do diagnóstico e iniciar o tratamento o 

mais precocemente possível.  

 

 

 

Os vírus que causam meningite podem ser transmitidos 

pela saliva ou pelas fezes.  

Informativo > Meningites > O que você precisa saber?  
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Adultos e crianças mais velhas com quadros clínicos es-

peciais e risco aumentado de adoecer (grupos de risco) 

devem ser avaliados por seu médico e, se necessário, 

podem ser vacinados nos Centros de Referência de I-

munobiológicos Especiais (CRIE). 

• A vacina conjugada pneumocócica 10 - valente - 

composta por dez sorotipos é aplicada na rede pública 

de saúde para crianças entre 3 e 15 meses. 

• A vacina pneumocócica polissacarídica 23 - valen-

te (PPV23) – composta por vinte e três sorotipos – é indi-

cada para indivíduos com 2 anos de idade ou mais. 

Na rede pública está disponível nos CRIE para os gru-

pos de risco. 

• A vacina meningocócica conjugada C protege con-

tra o sorogrupo C da bactéria N. meningitidis e está dis-

ponível na rede pública de saúde para crianças entre 3 e 

de lavar as mãos freqüentemente com água e sabão ou 

de usar produtos para a limpeza das mãos à base de ál-

cool ou gel de álcool pode ajudar a interromper a disse-

minação de muitos vírus e bactérias. Ao evitar comparti-

lhar alimentos, bebidas, pratos, copos e talheres, esta-

rão também ajudando a interromper a transmissão dos 

germes. 

Além das medidas acima, existem vacinas para prevenir 

as meningites, mas não para todos os tipos de bactérias 

que causam meningite. Ainda não existem vacinas con-

tra os vírus que mais freqüentemente causam meningite. 

Existem cinco vacinas que podem auxiliar na prevenção 

da meningite: 

• A vacina contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 

está disponível na rede pública de saúde e é aplicada 

aos 2, 4 e 6 meses de idade. 
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As meningites virais podem ou não necessitar de inter-

nação, mas essa avaliação deve sempre ser feita por 

médico qualificado. O tratamento inclui repouso e cuida-

dos gerais, não precisa ser tratada com antibióticos. 

 

 

• Diante da suspeita de meningite, procurar imedia-

tamente atendimento médico, evitando remédios casei-

ros ou receitados em farmácia; 

• Evitar mandar crianças com febre para a escola e, 

sim, procurar serviço médico; 

• Comunicar à diretoria da escola o motivo da falta 

da criança; 

• Manter as medidas recomendadas de limpeza e 

higiene. 

 

12 meses. A partir dessa faixa etária, a vacina está dis-

ponível nos CRIE para os grupos de risco e em situa-

ções de epidemia. 

• Existem vacinas conjugadas contra os sorogrupos 

ACWY da bactéria N. meningitidis indicadas apenas em 

situações de surtos ou epidemias, uma vez que a prote-

ção conferida tem duração limitada, não sendo capaz de 

induzir a memória imunológica, além da possibilidade de 

induzir hiporesponsividade em doses subsequentes. A 

Sociedade Brasileira de Imunização - SBIM, recomenda 

o uso dessa vacina a partir de 11 anos de idade.  

 

  

As meningites bacterianas precisam de tratamento ime-

diato com antibióticos específicos e em ambiente hospi-

talar.  

Informativo > Meningites > O que você precisa saber?  
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É possível notar-se que os casos de meningites distribuem-se ao longo de todo o período analisado, com ligeira predomi-
nância dos casos virais, característica notória dessa doença. 

Distribuição dos casos segundo o mês e ano (2008 a 2013) 
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Considerando-se todos os óbitos por meningites, nota-se que a taxa de letalidade média para o período analisado ficou em 
7,1%, oscilando entre 1,0%(2012) e 15,4%(2013). 

Número de casos, óbitos e taxa de letalidade (2008 a 2013) 
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Distribuindo-se os índices de letalidade segundo a etiologia, é possível notar-se que a doença meningocócica (Meningite me-
ningocócica, Meningite meningocócica com meningococcemia e Meningococcemia) detém os maiores valores, oscilando entre 
27,3%(2011) e 60,0%(2013). As meningites bacterianas (exceto doença meningocócica) aparecem em seguida com valores 
entre 3,3%(2012) e 30,0%(2013). 

Taxa de letalidade segundo a etiologia (2008 a 2013) 
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Como é característica deste agravo, nota-se que apesar da maior ocorrência em número de casos, as meningites virais não 
acumulam altas taxas de letalidade, oscilando no período entre 0,0% e 4,4%. 

Número de casos, óbitos e taxa de letalidade (2008 a 2013) 
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Na distribuição por faixas etárias, percebe-se que a concentração de casos de meningites virais está naquelas entre 0 e 34 a-
nos (92,4%). 

Distribuição nas faixas etárias (2008 a 2013) 
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(exceto doença meningocócica) 
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Distribuindo-se as taxas de letalidade segundo a etiologia das meningites bacterianas (exceto doença meningocócica), nota-se 
que os maiores valores concentram-se naquelas causadas por pneumococos (oscilaram entre 33,3% e 100,0%). As meningi-
tes causadas por outras bactérias aparecem em seguida com valores que oscilaram entre 4,3% e 13,3%. 

Distribuição segundo a etiologia (2008 a 2013) 
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Na distribuição dos casos de meningites bacterianas (exceto doença meningocócica) nas faixas etárias, nota-se a sensível 
concentração de casos naquelas entre 0 e 64 anos (96,9%) 

Distribuição nas faixas etárias (2008 a 2013) 
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(Meningite meningocócica) 

(Meningite meningocócica com meningococcemia) 

(Meningococcemia) 



Informativo > Meningites > Dados estatísticos > Meningites bacterianas (exceto doença meningocócica) 

 

A doença meningocócica, apesar de não registrar um elevado número de casos anuais, acaba por estar entre as maiores ta-
xas de letalidade das meningites. No período, oscilaram entre 0,0% e 60,0%.  

Número de casos, óbitos e taxa de letalidade (2008 a 2013) 
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Na distribuição dos casos de doença meningocócica nas faixas etárias, é perceptível a concentração naquelas entre 0 e 49 a-
nos (95,2%). 

Distribuição nas faixas etárias (2008 a 2013) 
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• http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/guia_bolso_6ed.pdf 

• http://www.cve.saude.sp.gov.br 

• http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/livro_cries_3ed.pdf 

• http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1563 

 

 

 
 

• Crianças até 6 anos:  vide calendário na próxima páginavide calendário na próxima páginavide calendário na próxima páginavide calendário na próxima página 

• Crianças acima 7 anos:  http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/imuni/pdf/calendario11_crianca_maior7a_adolescente.pdf  

• Adultos entre 20 e 59 anos: http://www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_saude/saude_coletiva.aspx  

• Adultos 60 anos e mais: http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/imuni/pdf/calendario11_adulto_60+.pdf  

• Gestantes e puérperas:  http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/imuni/pdf/calendario11_gestante_puerpera.pdf   

 

Informe Técnico > Meningites > Pesquise 
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Meningocócica CMeningocócica CMeningocócica CMeningocócica C: vacina meningocócica C (conjugada) 

Febre AmarelaFebre AmarelaFebre AmarelaFebre Amarela: vacina contra a febre amarela (atenuada) 

SCR e Tríplice viralSCR e Tríplice viralSCR e Tríplice viralSCR e Tríplice viral: vacina contra sarampo, caxumba e rubéola 

dTdTdTdT: vacina adsorvida difteria e tétano adulto 

RotavírusRotavírusRotavírusRotavírus: vacina contra rotavírus humano G1P1[8] (atenuada) 

Pneumocócica 10Pneumocócica 10Pneumocócica 10Pneumocócica 10----valentevalentevalentevalente: vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) 

IPVIPVIPVIPV: vacina contra a poliomielite 1,2,e 3 (atenuada), injetável 

Informe Técnico > Meningites > Calendário de vacinação da criança até 6 anos de idade 

IdadeIdadeIdadeIdade VacinaVacinaVacinaVacina
Ao nascer BCG, Hepatite B

2 meses (DTP/Hib/HB) PENTA, IPV, Rotavírus
3 meses Pneumo10, MenC
4 meses (DTP/Hib/HB) PENTA, IPV, Rotavírus

5 meses Pneumo10, MenC

6 meses (DTP,Hib/HB) PENTA, Sabin

7 meses Pneumo10
9 meses Febre amarela
12 meses SCR,  MenC
15 meses DTP, Sabin, Pneumo10, SCR

4 a 6 anos DTP, Sabin
15 anos dT
6m a < 2 anos Influenza

Calendário da Criança até 6 anos Calendário da Criança até 6 anos Calendário da Criança até 6 anos Calendário da Criança até 6 anos de de de de idade idade idade idade ---- 2013 2013 2013 2013 

24 

BCGBCGBCGBCG: vacina contra a tuberculose 

SabinSabinSabinSabin: vacina contra a poliomielite 1,2 e 3 (atenuada), via oral 

Hepatite BHepatite BHepatite BHepatite B: vacina contra a hepatite B (recombinante) 

DTP DTP DTP DTP ----    Hib Hib Hib Hib ----    HBHBHBHB: vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis e Haemophilus 

influenzae b (conjugada) e Hepatite B 

RotavírusRotavírusRotavírusRotavírus: vacina contra rotavírus humano G1P1[8] (atenuada) 

Pneumocócica 10Pneumocócica 10Pneumocócica 10Pneumocócica 10----valentevalentevalentevalente: vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) 



• Material produzido a partir do Documento Técnico “O que você precisa sa-

ber sobre meningite”, do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Esta-

do da Saúde de São Paulo, disponível em < ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/

RESP/MENI_SOBRE.pdf > Acesso em 23 out 2012. 

• Centro de Vigilância Epidemiológica - CVE/SP 

• Fundação SEADE. 

• Sistema de Informações de Agravos de Notificação - SINAN. 

• Dados atualizados até 10/08/2013 e sujeitos a alterações. 

Informe Técnico > Meningites > Referências 
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