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INTRODUÇÃO 

      As meningites bacterianas representam um grave problema de saúde, responsável por 

seqüelas graves e debilitantes, sendo algumas vezes fatais. Desde o seu reconhecimento em 

meados de 1805 até o início do século XX, as meningites bacterianas foram consideradas 

100% fatais. Foi a partir de 1913, quando Flexner iniciou experimentos intra-tecais com anti-

soro, que algumas mortes começaram a ser evitadas. A partir daí, o prognóstico dos pacientes 

acometidos pela doença só melhorou com o advento dos antimicrobianos sistêmicos, a partir 

dos anos 30. Mesmo após o surgimento dos atuais antibióticos, com alta penetração liquórica 

e alta eficácia em esterilizar o LCR, a meningite bacteriana continua a ser causa importante de 

morbidade e mortalidade no mundo. 

AS MENINGES E O LÍQUOR  

A medula espinal tem em média 45 cm de comprimento, estendendo-se do forame magno 

até a porção superior da região lombar, terminando entre a décima segunda vértebra torácica e 

a terceira vértebra lombar. Abaixo deste nível, o canal vertebral é ocupado pelas meninges e 

raízes dos nervos espinais. 

A medula espinal, assim como o encéfalo, é revestida e protegida pelas meninges, que são 

três membranas: dura-máter, aracnóide e pia-máter. A primeira também é denominada 

paquimeninge, e as duas últimas, constituem a leptomeninge. Entre a paquimeninge e a face 

interna do revestimento ósseo há o espaço epidural. Entre a leptomeninge e a paquimeninge 

encontra-se um espaço virtual, denominado espaço subdural, revestido por fibrócitos dos 

colágenos dural e leptomeníngeo. Na espessura da leptomeninge, um trabeculado muito 

delicado, com lacunas de diversos tamanhos, forma o espaço subaracnóideo ou intra-

aracnóideo, ou, ainda, cavidade leptomeníngea, por onde circula o líquor. 

O líquor é formado principalmente nos plexos coróides dos ventrículos laterais e do 

terceiro ventrículo. As vilosidades e granulações aracnóideas são responsáveis pela drenagem 

liquórica para os seios venosos da dura-máter intracraniana e veias espinais. Suas funções não 

estão inteiramente esclarecidas. Atua como um tampão líquido para a proteção do tecido 

nervoso e compensa as alterações do volume sangüíneo, permitindo que o conteúdo da caixa 

craniana permaneça com volume constante. 

 

DEFINIÇÃO 

      Por definição a meningite bacteriana é o processo inflamatório da leptomeninge (conjunto 

pia-máter-aracnóide), causado por agente infeccioso, provocando exsudato inflamatório no 

espaço subaracnóideo, levando a reação purulenta detectável no líquor. 

      Trata-se de uma emergência médica, onde o diagnóstico imediato e o início do tratamento 

antimicrobiano apropriado devem ser instituídos de forma precoce, já que a mortalidade de 



casos não tratados se aproxima de 100%. E mesmo com terapêutica adequada, a morbidade e 

mortalidade podem ocorrer, sendo as seqüelas neurológicas comuns. 

ETIOLOGIA 

As meningites de etiologia infecciosa podem ser classificadas em: 

1. Bacterianas (ou purulentas) 

2. Virais 

3. Granulomatosas (tuberculosas e fúngicas).  

 

     Dentre aquelas que nos interessam no presente capítulo, as meningites bacterianas têm sua 

etiologia baseada na faixa etária e na provável porta de entrada do agente infeccioso.  

     Didaticamente, podemos dividi-la em: 

1. Meningite neonatal (do recém-nascido até os três meses de vida), onde predominam, 

em ordem crescente:  

a. Streptococcus agalactiae (estreptococo B), Listeria monocytogenes, bacilos 

Gram-negativos, especialmente a Escherichia coli e as salmonelas, e por 

último o Streptococcus pneumoniae (pneumococo).  

2. Meningite do lactente e pré-escolar (dos quatro meses de idade até as crianças menores 

de cinco anos), onde predominam: 

a. Haemophilus influenzae tipo b, a Neisseria meningitidis (meningococo) e por 

último o Streptococcus pneumoniae.  

3. Meningite do escolar e adulto (dos cinco anos até a idade adulta jovem), onde 

predominam:   

a. Streptococcus pneumoniae e a Neisseria meningitidis (meningococo). 

 

     Há situações especiais, nas quais a etiologia não irá respeitar as faixas etárias, como por 

exemplo: 

1. Em períodos epidêmicos, onde o meningococo ocupa o primeiro lugar, tendendo a 

deslocar-se para os extremos da vida (recém-nascidos e idosos).  

2. Nas meningites bacterianas por trauma fechado de crânio, com fístula liquórica, ou as 

deficiências imunológicas das frações iniciais do complemento, onde há o predominio 

do pneumococo. 

3. Nos traumas de crânio com exposição de massa encefálica predomina o Staphylococcus 

aureus e o Staphylococcus epidermidis.  

4. Os bacilos Gram-negativos estão usualmente associados a procedimentos envolvendo o 

abdômen.  

5. A meningite como complicação de punção liquórica pode ocorrer, sendo os principais 

agentes o Staphylococcus aureus e bactérias Gram-negativas, como Pseudomonas 

aeruginosa e Klebsiella pneumoniae.  

6. Na meningite pós-procedimentos neurocirúrgicos, temos isolado germes anaeróbicos, 

principalmente o Propionebacterium acne. 

 

EPIDEMIOLOGIA, MECANISMOS DE TRANSMISSÃO E CONTÁGIO 

No Brasil, somente após a criação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 

(SNVE), em 1975, é que dados mais precisos puderam ser obtidos com relação à etiologia das 



meningites bacterianas. A incidência pode variar de acordo com a região geográfica e o 

período considerado (endêmico ou epidêmico). A meningite incide nos dois sexos em 

proporção semelhante e não há diferenças de susceptibilidade entre as várias raças. 

A melhoria das condições sanitárias e o advento dos antibióticos e vacinas colocaram a 

meningite bacteriana em lugar secundário com relação à saúde pública nos países 

desenvolvidos, o que não ocorre nos países do terceiro mundo, onde o problema ainda é 

grave. No Brasil, segundo Farhat, as meningites bacterianas agudas de causa determinada têm 

como agentes mais comuns Haemophilus influenzae (20,3%), Neisseria meningitidis (20,2%) 

e Streptococcus pneumoniae (11,6%), representando 52,1% do total de meningites do 

Hospital Emílio Ribas, e responsáveis por cerca de 80% das meningites bacterianas de 

etiologia conhecida em São Paulo. Este dado foi confirmado nos Estados Unidos em 1995. Há 

grande variação nas taxas de prevalência média anual das meningites bacterianas em 

diferentes estudos disponíveis. Nos Estados Unidos da América, essas taxas variam de 3-4,6 a 

10 por 100.000 habitantes/ano, na dependência da população e período estudados. Já em 

Dakar, estudos mostraram taxas de incidência média anual que variaram de 38,4 a 50 casos 

por 100.000 habitantes/ano, de acordo com o período considerado. 

Apesar do advento da vacina contra Haemophilus influenzae b (já incorporada à rede 

pública) e do início da vacina pneumocócica 10 valente (na rede pública a partir de 2010) e 

meningocócica conjugada (utilizada somente em clínicas particulares, e de uso restrito e 

recente), não houve estratégia e nem tempo hábil de mudar o panorama epidemiológico em 

nível nacional. Nos Estados Unidos houve queda de 2,9 casos/100.000 habitantes em 1986 

para 0,2 caso/100.000 em 1995. Com a introdução da vacina contra Hib e das vacinas 

conjugadas contra o pneumococo, no calendário vacinal americano, em 1990 e 2000, 

respectivamente, houve uma mudança no pico de incidência das meningites bacterianas, das 

crianças menores de 5 anos para os adultos, demonstrando assim o impacto das vacinas na 

prevenção da meningite bacteriana nos mais susceptíveis. 

A meningite meningocócica continua a ser significativa causa de morbimortalidade nos 

países em desenvolvimento, afetando principalmente crianças e adultos jovens. Em São 

Paulo, predomina o meningococo C, e em seguida o B. 

O Haemophilus influenzae teve significativa redução com o uso da vacina na rede pública 

a partir dos dois meses de idade. O pneumococo ocorre em todas as faixas etárias e 

principalmente em situações que implicam diminuição da resposta imunitária: anemia 

falciforme, esplenectomia, alcoolismo, transplante de medula óssea, traumatismos 

cranioencefálicos, fístula liquórica e endocardite bacteriana. O pneumococo é o agente 

etiológico mais comum em períodos interepidêmicos. 

A taxa de letalidade das meningites bacterianas é bastante variável em diferentes partes do 

mundo. Alguns autores descrevem taxas de 5 a 40%, dependendo do agente etiológico. Além 

da mortalidade, ocorrem seqüelas neurológicas graves e muitas vezes permanentes. Com o 

advento da terapêutica antibiótica, a letalidade decresceu de cerca de 90% para 15 a 30%. 

A incidência de meningite bacteriana no período neonatal varia de 0,2 a 0,5 caso para cada 

1.000 nascidos vivos (um terço a um quarto dos casos de sepse neste período). Ocorre mais 

em prematuros e recém-nascidos com baixo peso ao nascer, ou naqueles cujas mães tiveram 

bolsa rota por mais de 24 horas, corioamnionite, infecções urinárias ou genitais, complicações 

no parto, como sofrimento fetal, trauma obstétrico, anormalidades placentárias. Outro fator 

muito importante é a falta de higiene e lavagem de mãos das pessoas que manipulam o recém-

nascido, assim como material e equipamentos contaminados. A mortalidade nesta faixa etária 

é alta (15 a 40%), e as seqüelas neurológicas são encontradas em 30 a 50% dos sobreviventes. 

 

PATOGENIA 



A patogenia ou patogênese das meningites bacterianas envolvem um complexo arranjo 

entre os fatores de virulência do patógeno contra a resposta imune do hospedeiro. Muito dos 

danos da doença podem ser atribuídos ao resultado de citocinas liberadas no líquor, devido à 

resposta imune do hospedeiro. Para melhor compreender tal agressão, devemos entender onde 

tal processo se dá e como ele é iniciado. 

O sistema nervoso central, especificamente o cérebro, possui um sistema protetor eficiente 

contra agentes patogênicos invasivos, composto pela caixa craniana, meninges e barreira 

hemato-liquórica. 

Inúmeros microrganismos podem ser causa de meningite aguda. A infecção da 

leptomeninge pode ocorrer por três mecanismos básicos: 

a. Propagação direta (contigüidade): infecção dos ossos, vasos sangüíneos, sistema nervoso, 

traumatismo craniano ou fístula liquórica; 

b. Via hematogênica (primária ou secundária a foco de infecção a distância); 

c. Contágio pela bainha dos nervos: em geral pelo nervo olfativo, em conseqüência de 

traumatismo da região.  

A principal barreira para a disseminação hematogênica da infecção para o sistema nervoso 

é a presença dos anticorpos (imunoglobulinas) circulantes e a atividade bactericida mediada 

pelo complemento. Portanto, deficiências de imunoglobulinas predispõem a meningites 

bacterianas por bactérias encapsuladas (S. pneumoniae, H. influenzae e N. meningitidis), cujo 

principal meio de defesa do hospedeiro, se dá pela ação conjunta de anticorpos e sistema 

complemento. 

No recém-nascido, a meningite bacteriana, ocorre por aspiração do líquido amniótico, por 

penetração de germes pela pele ou mucosa, e principalmente por processos infecciosos gastro-

intestinais. O déficit de imunoglobulina M tem importante papel na menor resistência às 

infecções por bactérias Gram-negativas. 

Alguns trabalhos relatam que, ao longo das paredes dos seios venosos encefálicos, onde a 

pressão do sistema nervoso é baixa, as bactérias se distribuem com maior facilidade: elas 

penetram pela dura-máter, de onde progridem para o espaço subaracnóideo. Se os 

mecanismos locais de defesa forem ineficazes, os microrganismos colonizam e disseminam a 

infecção. 

As bactérias possuem fatores próprios de virulência para sobrepujar o sistema imune de 

defesa. No caso dos meningococos temos as adesinas (pilli), que facilitam adesão à mucosa e 

a colonização local. Os pneumococos, hemófilos e meningococos secretam proteases que 

fazem a clivagem das IgA secretórias na superfície da mucosa oral. Além disso, no sistema 

nervoso central, o sistema humoral de defesa é deficiente. Os componentes bacterianos 

induzem a produção e secreção local de citocinas (interleucina 1, interleucina 6 e fator de 

necrose tumoral) que regulam o processo inflamatório.  

No caso da meningite neonatal, a fonte dos patógenos é habitualmente a mãe ou o 

ambiente pós-natal.  

As principais vias de infecção são:  

1. Transplacentária (Listeria monocytogenes); 

2. Vertical (Escherichia coli, Streptococcus agalactiae) 

3. Horizontal após o nascimento (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis). 

     A colonização bacteriana ocorre de início na pele, no coto umbilical, na nasofaringe e no 

reto; promove bacteremia e invasão meníngea. Há imaturidade do sistema imune do recém-

nascido (deficiência de anticorpos, vias do complemento, concentrações reduzidas de 

fibronectina e alteração da função microbicida dos neutrófilos), sendo que os prematuros têm 



níveis ainda mais diminuídos de IgG que o recém-nascido normal, e ambos apresentam baixas 

concentrações de IgM e IGA, facilitando assim, infecções por germes Gram-negativos e 

penetração de bactérias pelo trato respiratório e gastrointestinal. 

 

PATOLOGIA, PATOGENIA E FISIOPATOLOGIA 

As principais alterações na fase aguda das meningites bacterianas são aracnoidite, 

ventriculite, edema cerebral, tromboses, infartos, encefalopatia. Ocorre de início uma plexite 

coróide e ventriculite, que evolui para a lesão característica que é a aracnoidite. Esses achados 

podem ser observados em qualquer etiologia bacteriana. No processo inflamatório inicial 

predominam leucócitos polimorfonucleares e macrófagos com bactérias no seu interior. Após 

algumas semanas eles diminuem, predominando os mononucleares, principalmente histiócitos 

e macrófagos. O exsudato diminui e se desenvolve fibrose aracnóidea. 

Para que ocorra o desenvolvimento da meningite bacteriana, os fatores de virulência do 

patógeno, devem sobrepor os mecanismos de defesa do hospedeiro. 

      Inicialmente, a bactéria coloniza a mucosa da nasofaringe através da ação de alguns 

fatores bacterianos (fímbrias, polissacárides da cápsula e produção de IgA protease) e o 

hospedeiro tenta se defender através da mucosa epitelial, IgA secretória, atividade ciliar e 

anticorpos anticapsulares. Portanto: 

1ª fase) Colonização e invasão da mucosa epitelial por evasão da IgA secretória através da 

produção de IgA protease, facilitando a aderência bacteriana às celulas epiteliais. Após a 

colonização, a invasão ocorre por via intracelular ou por entre as células, mediado por 

adesinas da supefície bacteriana. 

2ª fase) Entrada na corrente sanguínea e evasão do sistema complemento via alternativa (via 

da properdina), devido à cápsula polissacarídica da bactéria. Logo, a bactéria sobrevive e 

consegue ultrapassar a barreira hemato-liquórica. 

A partir daí ocorre a invasão da bactéria pelo sistema intravascular das meninges, através 

da ação das fímbrias que provocam adesão, associadas com os monócitos e presença do gene 

IBE 10. O hospedeiro tenta se defender através do sistema complemento e da barreira hemato-

liquórica, ocorrendo então a: 

3ª fase) Penetração no SNC, que diferente da fase na corrente sanguínea, onde o sistema 

complemento via alternativa é evitado pela bactéria, no SNC, a via clássica do sistema 

complemento pode ser ativada, o que contribuiria com a lesão tecidual, principalmente nas 

meningites por pneumococo. 

A bactéria se replica no espaço subaracnóide por ação de polissacárides capsulares e o 

hospedeiro não consegue combatê-la pela imunidade humoral inadequada no líquor, 

especialmente as baixas concentrações de anticorpos e complemento, o que levaria à pobre 

atividade de opsonização, facilidade de replicação bacteriana e conseqüente inflamação.  

 

As manifestações clínicas são decorrentes da resposta inflamatória dada pela interação de 

componentes da bactéria e da resposta imune do hospedeiro, atuando sobre a integridade 

neuronal e da barreira hemato-liquórica. 

 

Existem fatores que auxiliam na instalação do processo inflamatório no espaço 

subaracnóide, como: 



1. Bacteriano:  

- Componentes da parede celular bacteriana, lipo-oligossacárides, vesículas da membrana, 

peptidoglican  

2. Hospedeiro: 

- Prostaglandinas E2, prostaciclina, interleucinas 1, 6, 8, 12, interferon gama, fator de 

necrose tumoral alfa, proteínas inflamatórias dos macrófagos 1, 2, integrinas dos leucócitos 

(D 18, moléculas de adesão).  

Portanto, a bactéria sobrevive no espaço subaracnóide e induz processo inflamatório, com 

produção de citocinas, levando a: 

 

4ª fase) Vasculite cerebral pelo processo inflamatório no espaço subaracnóideo que pode 

determinar infarto cerebral, que também culmina com o decréscimo do fluxo sangüíneo 

cerebral para auto-regulação. 

 

5ª fase) Edema citotóxico induzido pelo peptidoglican e pelo processo inflamatório, levando 

ao aumento da pressão intracraniana, o que também diminui o fluxo sangüíneo cerebral para 

preservar a auto-regulação. 

 

6ª fase) Geração de citocinas inflamatórias, como IL-1, IL-6 e TNF alfa, que em conjunto 

com os componentes de superfície bacteriana,como os lipossacárides, induz à síntese de 

glicoproteínas de adesão (selectinas e ICAM-1), facilitando a adesão e diapedese de 

neutrófilos para dentro do SNC. 

 

     A permeabilidade da barreira hemato-liquórica (composta por membrana aracnóide, 

epitélio do plexo coróide e endotélio microvascular cerebral) é alterada, o que leva a: 

 

7ª fase) Edema vasogênico, com conseqüente aumento da pressão intracraniana, levando à 

diminuição do fluxo sangüíneo cerebral para auto-regulação cerebrovascular. 

 

8ª fase) Aumento da produção liquórica e/ou menor reabsorção, com conseqüente hidrocefalia 

e edema intersticial 

 

CUIDADOS PREVENTIVOS E AÇÕES SOCIAIS CORRELATAS 

A) PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO (VACINAÇÃO) 

Dispomos na atualidade das vacinas conjugadas para o Haemophilus influenzae tipo b a 

partir dos dois meses de idade, com grande proteção; as vacinas meningocócicas A e C e a 

vacina conjugada contra o meningococo C (acima dos dois meses de idade) com diminuição 

de 88% na incidência da meningite meningocócica no Reino Unido. 

Hoje nós temos, no Brasil, as vacinas contra o pneumococo conjugadas (10V e 

recentemente 13V), indicada a partir dos sete meses de idade, com grande proteção. Nas 

crianças maiores de dois anos e adultos com doença crônica de base, temos a vacina 

pneumocócica 23-valente (vacina polissacarídica) com boa proteção, por cerca de dois anos. 

Estas três vacinas conjugadas (Haemophilus influenzae tipo b, pneumococo conjugada e 

meningococo C) poderão mudar o panorama nacional. 

 



B) PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO (QUIMIOPROFILAXIA) 

Visa à eliminação do estado de portador assintomático ou não. 

No caso da N. meningitidis visa a eliminação da mesma da orofaringe do portador. 

Utilizam-se antimicrobianos apenas para os contactos íntimos e prolongados com o caso 

inicial (pessoas que comem e dormem no mesmo ambiente que o doente, mesmo domicílio, 

instituições fechadas). Esses portadores devem receber rifampicina 10 mg/kg/dose, duas 

doses, via oral, por dois dias e 600 mg para adultos cada doze horas, por dois dias. De 

preferência, a quimioprofilaxia deve ser iniciada nas primeiras 24 horas, mas pode ser 

realizada até 30 dias após o contágio. Nos pacientes tratados com ceftriaxone, não é 

necessária a profilaxia, porque ele erradica o meningococo da orofaringe.  

No caso do Haemophilus influenzae tipo b utilizamos rifampicina 20 mg/kg/dia, dose 

única, e no adulto 600 mg dose única diária durante quatro dias. Isto é preconizado para 

contatos domiciliares menores de cinco anos e em creches para crianças menores de dois 

anos. Também deverá ser realizada o mais precoce possível, sendo indicada até trinta dias 

após o contágio. Não devemos esquecer da necessidade de vacinação no paciente com 

meningite por Hib, já que a doença não imuniza. 

No caso do pneumococo, não há necessidade de quimioprofilaxia. 

Para profilaxia com ceftriaxone, tanto para N. meningitidis quanto para Haemophilus 

influenzae tipo b, utiliza-se 125 mg, intramuscular, dose única, para crianças menores de doze 

anos, e 250 mg, intramuscular, para adultos e crianças maiores de doze anos.. Também se 

utiliza a ciprofloxacina, dose única, via oral, 250 mg em crianças e 500 mg em adultos 

(entretanto, tal terapêutica não é padronizada no Brasil). 

A grávida e o recém-nascido podem ser submetidos a quimioprofilaxia, normalmente, até 

30 dias do contágio. 

Considera-se contatos íntimos quatro horas diárias ou oito horas em dias alternados na 

mesma semana em ambientes fechados. 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

A suspeita diagnóstica das meningites é sempre baseada em dados clínicos.  

O curso da doença, geralmente segue duas formas:  

 - com desenvolvimento progressivo, de um a alguns dias, precedido de doença febril 

 - ou, de forma aguda e fulminante, com manifestações de sepse e meningite surgindo 

em apenas algumas horas, freqüentemente associado a edema cerebral 

Os sintomas e sinais dependem, em geral, da duração da doença, da resposta do hospedeiro 

frente a mesma e a idade do paciente: 

 No recém-nascido e no lactente, pela imaturidade do sistema nervoso e do tônus, os sinais 

meníngeos não estão presentes. Portanto, o diagnóstico, torna-se extremamente difícil e se 

caracteriza por pequenos detalhes conhecidos como sinais de alarme: febre alta ou hipotermia, 

apatia, recusa alimentar, vômitos seguidos, sem relação com a alimentação e não precedidos 

de náuseas, apnéia (sem causa cardíaca ou pulmonar), fontanela abaulada e tensa, convulsões. 

Na criança maior e no adulto, nos quais os tônus cervical e dorsal já estão bem 

estabelecidos, os sinais clínicos já são mais comuns, tornando a suspeita clínica mais 

evidente. Ocorrem basicamente três síndromes: síndrome infecciosa, síndrome de irritação 

radicular ou meníngea e síndrome de hipertensão intracraniana ou encefalítica.  

a) A síndrome infecciosa é caracterizada por febre ou hipotermia, anorexia, apatia e sinais 

indiretos de infecção.  



b) A síndrome de irritação radicular ou meníngea caracteriza-se por sinal de Brudzinski 

(flexão involuntária da perna sobre a coxa e desta sobre a bacia ao se tentar antefletir a 

cabeça), sinal de Köernig (resposta em flexão da articulação do joelho quando a coxa é 

colocada em certo grau de flexão relativo ao tronco, ou seja, não se consegue fletir a 

cabeça sobre o tronco), rigidez de nuca, sinal de Lasègue, na criança, o sinal do gatilho de 

fuzil (deita-se toda encolhida para não estirar as raízes nervosas), sinal do tripé (senta-se 

com as mãos apoiadas para trás).  

c) A síndrome de hipertensão intracraniana ou encefalítica ocorrem cefaléia intensa, 

vômitos, e ao exame do fundo de olho observa-se edema de papila. Pode ocorrer alteração 

de sensório e às vezes torpor ou coma. No lactente com fontanela aberta, por adaptação da 

conformação da caixa craniana, esta apresenta-se abaulada e tensa, acompanhada de 

vômitos e sem alteração do exame do fundo de olho. 

No caso da meningite meningocócica e da pneumocócica em asplênicos e pacientes com 

doenças hematológicas, pode acorrer apenas quadro septicêmico (meningococcemia ou 

pneumococcemia) pela vasculite e quadro inflamatório intenso, com alta letalidade, 

septicemia associada à meningite, ou apenas meningite. O início do quadro se caracteriza por 

petéquias na conjuntiva e artralgia, e em questão de minutos ou horas essas petéquias podem 

se disseminar pelo corpo todo, com quadro toxêmico grave, hipotensão arterial, choque e 

morte.  

Pode ocorrer na meningococcemia o quadro de necrose de supra-renal, conhecida como 

síndrome de Waterhouse-Friederickson, com grande mortalidade. 

 

AVALIAÇÃO 

Inicialmente devemos lembrar, que toda meningite bacteriana, trata-se de uma emergência 

médica. Devendo ser levado em conta: 

1) Na história: 

• O curso da doença 

• Sintomas compatíveis com irritação meníngea 

• Presença de convulsões 

• Presença de fatores predisponentes, como: infecções respiratorias recentes, otites, 

trauma craniano, contato com pessoa portadora de  meningite, defeito anatômico/de 

imunidade, implantação coclear etc. 

•  Antecedente vacinal 

• Antecedente alérgico, principalmente por antimicrobianos 

• Uso recente de antimicrobianos 

2) No exame físico: 

Os sinais vitais servem como parâmetros da volemia, se há presença de choque, ou 

aumento da pressão intra-craniana. A presença de hipertensão sistêmica, bradicardia e 

depressão respiratória (tríade de Cushing) é um sinal tardio de aumento da pressão intra-

craniana.  

• O perímetro cefálico deve ser medido na admissão de crianças menores de 18 meses 

• Observer sinais meningeos e manifestações cutâneas 

• Checar a presença de outras infecções associadas como celulites, sinusopatias, otites, 

artrites ou pneumonia. 

 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 



Na suspeita clínica de meningite, deve-se sempre proceder à punção liquórica, salvo raras 

contra-indicações, para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento precocemente. A 

punção liquórica é freqüentemente realizada na região lombar, entre L1 e S1, sendo mais 

indicados os espaços L3-L4, L4-L5 ou L5-S1. A única contra-indicação formal para a punção 

liquórica lombar (desde que se suspeite de meningite) é a infecção no local da punção. 

Havendo suspeita de hipertensão endocraniana grave (pressão acima de 40 cm de água), deve-

se evitar a retirada de líquor neste momento, fazendo-se uso de medicamentos antiedema 

cerebral para baixar a pressão e posteriormente realizá-la. 

Em hipertensões leves ou moderadas, deve-se de preferência puncionar o paciente deitado, 

para diminuir a ação da gravidade, e utilizar raquimanômetro para medida da pressão 

liquórica. Alguns autores usam dados matemáticos (a pressão final deve estar acima da 

metade da pressão inicial, ao término do procedimento) para se evitar engasgamento de 

amígdalas. Profissionais bem treinados, como neurologistas e infectologistas, podem realizar 

também a punção suboccipital ou ventricular. O líquor deve ser colhido para exames 

quimiocitológico e bacterioscópico e semeado em culturas para isolamento bacteriano sempre 

que possível. Quando houver edema intenso ou sinais localizatórios, realizar tomografia 

cerebral antes da punção. O líquor normal é límpido e incolor como “água de rocha”. O 

volume normal é de 80 a 150 mL. O aumento de elementos figurados (células) causa a 

turvação no líquor, variando sua intensidade com a quantidade e o tipo desses elementos. 

Deve-se realizar os seguintes exames no líquor: 

a. Quimiocitológico:  

 Realizado imediatamente após a punção para evitar falsos resultados decorrentes da 

autólise celular e/ou alterações químicas. Analisa-se o aspecto do líquor, que pode ser 

purulento, turvo, xantocrômico ou límpido e incolor. Procede-se a nova análise após a 

centrifugação. Em seguida, faz-se a contagem do número de células (leucócitos) no líquor, 

cuja interpretação apresenta variações na literatura: considera-se normal no líquor do 

recém-nascido de zero a quinze células, e para alguns autores até 30 ou 50 células. Na 

criança maior e no adulto, considera-se até quatro a cinco células. Os neutrófilos 

predominam na fase aguda; os linfócitos, monócitos e eosinófilos, nos casos subagudos e 

crônicos. Faz-se a contagem total de células por mm3 e o diferencial através de esfregaços 

corados. 

b. Bioquímico: 

 Utilizam-se técnicas bioquímicas para dosagem de glicose, proteínas, cloretos e uréia.  

O nível de glicose liquórica deve corresponder a dois terços da glicemia. Varia 

normalmente de 42 a 78 mg% no recém-nascido, e de 15 a 45 mg% na criança maior e no 

adulto. Nas meningites bacterianas, pela lesão neuronal e processo inflamatório 

importante, a glicorraquia geralmente é muito diminuída de início.  

A quantidade de proteínas varia com a idade, sendo maior nas primeiras semanas de vida e 

na velhice. Varia também com o local da punção. No recém-nascido ou na criança maior e 

em adultos, varia até 20 mg% (líquor ventricular), 30 mg% (líquor suboccipital) e de 15 a 

45 mg% (líquor lombar). Nas meningites bacterianas, a proteína costuma estar elevada 

pelo menos três vezes o valor normal. 

O cloreto varia de 680 a 750 mg% na criança maior e no adulto; e de 702 a 749 mg% no 

recém-nascido. A uréia varia de 15 a 42 mg% em qualquer faixa etária. O cloreto e a uréia 

são de pouca importância nas meningites bacterianas. Além disso, temos as reações de 

Pandy, Nonne-Alpert , benjoim coloidal e  Takata-Ara, que detectam a presença de 

globulinas, servindo para avaliação evolutiva das meningites.  

c.  Coloração por Gram:   



 A presença de um organismo corado pelo Gram pode sugerir a etiologia, de forma 

precoce, antes do resultado da cultura. A ausência de organismo corado pelo Gram, não 

exclui o diagnóstico de etiologia bacteriana. A probabilidade de visualizar a bactéria 

depende do número de bacterias e é aumentado com a centrifugação. 

 As características morfológicas dos patógenos mais comuns das meningites bacterianas, 

são: 

• Diplococo Gram-positivo sugere S. pneumoniae   

• Diplococo Gram-negativo sugere N. meningitidis  

• Cocobacilo pequeno e pleomorfico Gram-negativo sugere Hib  

• Coco ou cocobacilo Gram-positivo sugere estreptococo do grupo B 

• Bastonete e cocobacilo Gram-positivo sugere L. monocytogenes  

 

d.  Cultura:   

Isolamento de patogeno bacteriano no liquor, confirma o diagnóstico de meningite 

bacteriana, entretanto a cultura negativa em um determinado momento, não exclui o 

desenvolvimento da meningite 

e.  Provas imunobiológicas:  

Látex, contra-imunoeletroforese (sérica e liquórica).  

Nos hospitais que possuem microscopia de fluorescência, pode-se realizar alaranjado de 

acridina ou azul de metileno; estes exames detectam 103-104 colônias/mL, sendo 

superiores ao Gram, que detecta apenas 105-106 colônias/mL e dão positividade alta, 

mesmo com uso prévio de antibióticos.  

 

      A seguir, realizamos sob assepsia a cultura de líquor e hemocultura, tentando-se isolar o 

agente etiológico. Para cultura de líquor, semeia-se três a cinco gotas nos meios de ágar-

sangue ou ágar-chocolate e Muller-Hynton com os fatores X e V do estafilococo, facilitando o 

crescimento do meningococo, do pneumococo e de hemófilos. Os meios de cultura devem ser 

distribuídos a quente nos frascos, sendo em seguida vedados com rolha de borracha estéril e 

tampa de alumínio e estocados em geladeira. Os kits devem ser distribuídos aos pontos de 

coleta de líquor acondicionados em caixa isotérmica ou em sacos plásticos resistentes e bem 

vedados. Deve-se ter cuidado especial na identificação de cada amostra de material. 

 

TRATAMENTO 

Estabelecida a suspeita diagnóstica e confirmada pelo resultado do exame de líquor, deve-

se realizar o tratamento específico e de suporte para evitar a mortalidade e as seqüelas.  

 

PRINCÍPIOS GERAIS 

Há dois princípios gerais importantes no tratamento da meningite bacteriana: 

1) Início rápido de tratamento antimicrobiano, quando ocorra alta suapeita de 

meningite bacteriana, pois o atraso na terapêutica pode levar a seqüelas nos 

pacientes. 

2) Antibioticoterapia adequada, sendo que : 

� Deve ter ação bactericida contra o agente causador da meningite. 



� Deve penetrar a barreira hemato-liquórica de forma eficaz e alcançar 

concentrações terapêuticas no liquor  

MANEJO INICIAL 
- Assegurar adequada ventilação e perfusão do paciente. 

- Monitoramento hemodinâmico 

- Acesso venoso  

- Uso de expansores volêmicos, se necessário, para o tratamento do choque.  

- Administração de dexametasona, após avaliação de risco x benefício, antes ou 

imediatamente após administrar a primeira dose do antimicrobiano.  

- Início da antibioticoterapia empírica  

- Uso de glicose em hipoglicemia documentada  

- Tratamento da acidose e coagulopatia se presentes. 

 

TRATAMENTO DE SUPORTE 

Nos casos de menor gravidade: 

 - Proceder à hidratação do paciente com muito cuidado, corrigindo-se distúrbios hidro-

eletrolíticos e ácido-básicos.  

 - A seguir, administrar o corticosteróide (dexametasona), de preferência trinta minutos 

antes da primeira dose de antibióticos (Segundo vários autores, isso reduziria em torno 

de 28% o risco de surdez nas meningites pneumocócicas e por hemófilos, sendo que, 

na doença meningocócica, seu uso ainda é controverso). 

Nos casos graves com meningococcemia, choque séptico e CIVD, deve-se: 

 - Como medidas de suporte, fazer pausa alimentar, uso de sonda nasogástrica aberta, 

suporte de glicose para evitar a cetose de jejum, fisioterapia respiratória e motora, 

controle de diurese, pressão arterial, PVC, freqüência cardíaca, aquecimento do 

paciente, desobstrução das vias aéreas superiores, aspiração das secreções e uso de 

cateter nasal com oxigênio. 

 - Cateterizar veia profunda central para instalar PVC 

- Corrigir-se a hipovolemia com soro fisiológico 20 mL/kg a cada hora ou colóides, 

como a albumina a 20% (2,5 mL/kg) em duas horas. 

- Corrigir distúrbios do equilíbrio ácido-básico e hidro-eletrolítico (após avaliar 

gasometria e eletrólitos) para a adequação do débito cardíaco. Se necessário, quando 

pH menor que 7,1 e bicarbonato de sódio menor que 10, administrar bicarbonato de 

sódio 8,4% e corrigir sódio e potássio. 

Quando, após essas correções, persistirem os sinais de choque com hipotensão, utilizar: 

 - Drogas vasoativas endovenosas, como a dobutamina, na dose de 5 

microgramas/kg/minuto, ou dopamina, 4 microgramas/kg/minuto. 

Se houver sinais de hipertensão intracraniana grave, com alterações do nível de 

consciência (escala de coma de Glasgow menor que 10) e sinais de descorticação ou 

descerebração, utilizar: 

 - Manitol a 20% na dose de 0,25 a 1 g/kg EV lentamente, por 20 a 30 minutos, ou 

furosemida na dose de 1 a 4 mg/kg/dia associado à dexatemasona. Podendo também 

utilizar o glicerol. 

Em casos de convulsões contínuas ou prolongadas: 



 - Administrar um benzodiazepínico (diazepam na dose de 0,25 a 0,5 mg/kg/EV) 

lentamente (dose menor que 1 mg/minuto) até cessar a crise, seguido de 

difenilidantoína na dose de 15 a 20 mg/kg/EV, divididos em três tomadas, ou 

fenobarbital sódico, seguindo-se com dose de manutenção de 5 a 7 mg/kg/dia, 

divididas em duas doses, endovenosa ou via oral, mantendo-se por 5 a 7 dias, quando 

se associa o fenobarbital na dose de 5 mg/kg/dia intramuscular ou via oral por tempo 

prolongado, dependendo da avaliação neurológica e do eletroencefalograma. Caso 

persistam convulsões, procede-se à intubação, ventilação mecânica e uso de 

tionembutal ou midazolam. 

      Tardiamente, se houver: 

 - Miocardite, utilizar digitálicos com um terço a um quarto da dose e diuréticos.  

- Artrite tardia, decorrente da deposição de imunocomplexos, com edema e dor usar 

ácido acetilsalicílico75a 100 mg/kg/dia em quatro tomadas por poucos dias.  

- Lesões necróticas da pele e extremidades fazer aquecimento do local com 

enfaixamento. Os anticoagulantes são pouco eficazes. Após instalação das lesões deve-

se fazer o debridamento do tecido necrótico e às vezes até a amputação. 

 

TRATAMENTO ADJUVANTE 

A administração da dexametasona na dose de 0,15 mg/kg/dose a cada seis horas, via 

endovenosa, por quatro dias, mostra-se eficaz, reduzindo seqüelas auditivas e neurológicas 

causadas pelo Haemophilus influenzae a partir da inibição da liberação das citocinas, 

diminuindo o processo inflamatório.  

A Academia Americana de Pediatria (AAP) sugere que o uso de dexametasona pode ser 

benéfico para crianças com meningite por Hib se iniciada antes ou dada junto com a 1ª dose 

de antibiótico, sendo ineficaz se dada após 1h do antibiótico. No caso da meningite por 

pneumococo, a dexametasona deve ser considerada apenas em crianças acima de 6semanas de 

vida, após se avaliar o potencial risco x benefício da terapêutica.  

O Glicerol é outro agente que está sendo estudado como terapêutica adjuvante no 

tratamento das meningites bacterianas, pois é um agente diurético hiperosmolar, que reduz a 

pressão tecidual. Ele também reduz a inflamação meníngea, atuando sobre os radicais livres 

de oxigênio. Seu uso é aparentemente seguro, barato, podendo ser administrado oralmente e 

sem necessidade de armazenamento especial. Devido ao seu potencial de reduzir o edema 

vasogênico, foi usado experimentalmente nos anos 70. Sabe-se que os estudos mais recentes, 

apresentam boas perspectivas quanto ao uso do glicerol como terapêutica adjuvante no 

tratamento das meningites bacterianas,entretanto, ainda há poucos estudos para definir o seu 

uso como rotina terapêutica. 

 

TRATAMENTO ESPECÍFICO  

Nas meningites neonatais, em menores de um mês de idade, o CDC de Atlanta contra-

indica o uso de ceftriaxone pelo risco de kernicterus, preferindo-se a cefotaxima na dose de 

150 a 200 mg/kg, dividida em quatro tomadas, associada à penicilina cristalina 300.000 UI a 

500.000 UI/kg/dia divididas em duas doses por 14 a 21 dias. Nos maiores de um mês até três 

meses, utiliza-se o ceftriaxone na dose de 100 mg/kg/dia dividida em uma ou duas doses, 

endovenosa, associado a penicilina cristalina na dose já descrita, divididas de três em três ou 

de quatro em quatro horas, ou ampicilina na dose de 200 a 400 mg/kg/dia dividida em quatro 

tomadas. Em crianças de quatro meses até cinco anos incompletos, onde predomina o Haemo-

philus influenzae, poderemos utilizar o cloranfenicol na dose de 100 mg/kg/dia dividida em 



quatro tomadas, via oral ou endovenosa, ou ceftriaxone na dose de 100 mg/kg/dia em uma ou 

duas doses endovenosas por 14 a 21 dias. Nos maiores de cinco anos, onde predominam o 

pneumococo e o meningococo, pode-se utilizar a penicilina cristalina na dose de 300.000 a 

500.000 UI/kg/dia dividida em quatro tomadas, endovenosa, ou ampicilina na dose de 200 a 

400 mg/kg/dia dividida em quatro tomadas, e nos casos de pneumococo resistente, ceftriaxone 

nas doses já descritas e/ou vancomicina na dose de 60 mg/kg/dia divididos em quatro 

tomadas, endovenosa, por 10 a  14 dias. Nos casos de meningococo, penicilina ou ampicilina 

por cinco a sete dias. 

Nos casos especiais (shunt, pós-punção, infecção de válvula), tentamos isolar o agente e 

geralmente fazemos cobertura com vancomicina e ceftriaxone ou ceftazidima na dose de 200 

mg/kg/dia nos casos de Pseudomonas. 

 

Terapia Antimicrobiana Específica para Meningites Bacterianas Agudas 
 

Microrganismo/Bactéria Terapia Padrão Terapia Alternativa 

 

Haemophilus influenzae     

-betalactamase negativa ampicilina cefalosporina 3a geração, 

cefepime, cloranfenicol, aztreonam 

-betalactamase positiva cefalosporina 3a geração cefepime, cloranfenicol, 

aztreonam, fluoroquinolona 

 

Neisseria meningitidis     

penicilina MIC < 0,1 mg/mL penicilina G ou ampicilina

 cefalosporina 3a geração, cloranfenicol 

penicilina MIC < 0,1-1,0 mg/mL cefalosporina 3a geração

 cloranfenicol, fluoroquinolona 

 

Streptococcus pneumoniae     

penicilina MIC < 0,1 mg/mL penicilina G ou ampicilina

 cefalosporina 3a geração, cloranfenicol, vancomicina 

penicilina MIC < 0,1-1,0 mg/mL cefalosporina 3a geração

 meropenem, vancomicina 

penicilina MIC > ou igual 2,0 mg/mL vancomicina + cefalosporina 3a 

geração meropenem 

 

Enterobacteriaceae cefalosporina 3a geração aztreonam, fluoroquinolona, 

sulfametoxazol-trimetoprim 

 

Pseudomonas aeruginosa cefotazidima aztreonam, fluoroquinolona, 

meropenem 

 

Listeria monocytogenes ampicilina ou penicilina G sulfametoxazol-trimetoprim 

 

Streptococcus agalactiae ampicilina ou penicilina G cefalosporina 3a geração, 

vancomicina 



 

Staphylococcus aureus     

meticilino-sensível oxacilina vancomicina 

meticilino-resistente vancomicina   

 

COMPLICAÇÕES E SEQÜELAS 

As complicações iniciais das meningites são mais graves, incluindo-se aí choque, 

miocardite, distúrbios eletrolíticos e ácido-básicos, encefalopatia, insuficiência renal. Quando 

o paciente sobrevive às complicações iniciais devemos estar atentos às tardias, que ocorrem 

na segunda e terceira semanas de doença, principalmente as neurológicas (coleções subdurais, 

empiemas subdurais, ventriculites e hidrocefalia), cuja suspeita é feita pela persistência ou 

reaparecimento da febre, líquor com sinais de dissociação protéico-citológica e CT de crânio 

alterada. Como seqüelas destas complicações poderemos ter surdez ou hipoacusia (10%), 

amaurose, labirintite ossificante com perda auditiva, retardo neuropsicomotor. 

 

PROGNÓSTICO 

O prognóstico depende da faixa etária, do diagnóstico precoce e da forma clínica da 

doença. 

No caso do meningococo, a letalidade varia de 7 a 19%, chegando a 18 a 53% na presença 

de meningococcemia. 

Em épocas epidêmicas, a letalidade diminui, pois todos ficam atentos para o diagnóstico 

precoce e o tratamento adequados. São sinais de mau prognóstico: petéquias com menos de 

duas horas do início dos sintomas, choque, ausência de meningite, leucócitos séricos menores 

que 10.000/mm3 e VHS menor que 10 mm/hora. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

• Meningites virais 

• Meningoencefalite HSV-1 

• Febre maculosa 

• Hemorragia subaracnóide 

• Meningite tuberculosa 

• Meningite fúngica 

• Abscesso cerebral 

• Empiema subdural 

• Endocardites 

• Síndromes neurolépticas malignas  
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