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Sistema Nervoso Central

• Espeço subaracnóide= Líquido cefalorraquidiano (Líquor)
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Líquor
• Circula entre o encéfalo e a medula espinhal;
• 150 mL de líquido circulante;
• Ultrafiltrado do sangue, composto basicamente de cloreto de
sódio, glicose, proteínas, glóbulos brancos e hôrmonios;
•

Formado nos plexos coróides e reabsorvidos nos vilos
aracnóides. Equilíbrio entre formação e reabsorção é
importante para manter a pressão intracraniana;

• Funções: fornecer nutrientes, remover metabólitos e proteção,
funcionando como um amortecedor.

Meningites
• A meningite é um processo inflamatório da aracnóide, da pia-máter e do LCR,
estendendo-se pelo espaço subaracnóide do cérebro e da medula espinhal.

Prof. Claúdio
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Meningites
• A meningite é um processo inflamatório da aracnóide, da pia-máter e do LCR,
estendendo-se pelo espaço subaracnóide do cérebro e da medula espinhal.
• A meningite é uma doença grave, de evolução rápida, cujo prognóstico depende
fundamentalmente do diagnóstico precoce e da instituição imediata de tratamento
adequado.
• Dentre as infecções do sistema nervoso central, a meningite apresenta as mais
altas taxas de morbidade e mortalidade.

Meningites

Assépticas

Sépticas

Meningites Assépticas
A meningite asséptica (MA) é a manifestação clínica aguda, benigna, rara, de uma reação
inflamatória meníngea no líquido cefalorraquidiano (LCR), na ausência de agente infeccioso.

O desenvolvimento pode estar primariamente associado a:
1. Presença de processo reacional inflamatório na meninge devido a um foco
infeccioso no crânio ou raquimedular;
2. Introdução de alguma substancia estranha no espaço subaracnóideo, como:
ar, sangue, corante e droga;
3. Presença de alguma doença do tecido conjuntivo, e de neoplasia;
4. Administração de alguma medicação por via sistêmica como anti-inflamatórios
não esteroides ou antibióticos

Prof. Claúdio
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Meningites Assépticas

Meningites Sépticas
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Meningites Sépticas
Do ponto de vista de
saúde pública:

Meningites infecciosas,
principalmente as
causadas por bactérias e
vírus:
mais importantes pela
sua ocorrência e
potencial de produzir
surtos

Todos os casos suspeitos
devem ser notificados e
investigados.

Meningites
• A meningite é um processo inflamatório da aracnóide, da pia-máter e do LCR,
estendendo-se pelo espaço subaracnóide do cérebro e da medula espinhal.

Meningites

Sépticas
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Meningites Bacterianas
Fisiopatologia
• Disseminação dos MO através da barreira
Sangue-LCR.
• O LCR também pode ser contaminado por
um ferimento que penetre nas meninges,
em consequência de um trauma,
procedimento
clínico,
cirúrgico
ou
malformação
congênita,
como
a
mielomeningocele.

A patogenia da meningite bacteriana engloba uma série de eventos, nos quais os
microrganismos virulentos conseguem superar os mecanismos de defesa do hospedeiro
A grande maioria dos casos de meningites bacterianas começa com uma colonização
bacteriana da nasofaringe
Entretanto, ocorrem exceções como por exemplo doença por L. monocytogenes que
entra na corrente sanguínea através da ingestão de alimentos contaminados .

Meningites Bacterianas
• O Líquor, por apresentar baixa concentração de imunoglobulinas e complemento
é um sítio favorável à multiplicação das bactérias.

Reação imune do
hospedeiro à
infecção

Liberação de elementos da
parede celular bacterina induzem
inflamação das meninges através
da produção de citocinas.
(TNF-α e IL-1, IL-6)

Reações
neurológicas e
complicações

Aumentam a permeabilidade da barreira hemato-encefálica e ativam ainda
mais células do sistema imunitário, aumentando o seu número no LCR:

Consequentemente com aumento da quantidade de proteínas ai presentes.

Prof. Claúdio
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Meningites Bacterianas
Epidemiologia
• As meningites têm distribuição mundial e sua expressão epidemiológica
depende de diferentes fatores, como o agente infeccioso, a existência de
aglomerados populacionais, características socioeconômicas dos grupos
populacionais e do meio ambiente (clima).

• De modo geral, a sazonalidade da doença caracteriza-se pelo predomínio
das meningites bacterianas no inverno e das meningites virais no verão.

• A Neisseria meningitidis é a principal bactéria causadora de meningite. Tem
distribuição mundial e potencial de ocasionar epidemias.

Meningites Bacterianas
Epidemiologia
• As meningites causadas pelo H. influenzae do tipo b (Hib) representavam a 2ª
causa de meningite bacteriana depois da doença meningocócica, até o ano de
1999.
A partir do ano 2000, após a introdução da vacina conjugada contra a
Hib, houve uma queda de 90%.

• Todas as faixas etárias, porém > incidência em crianças menores de 5 anos.

A meningite pneumocócica (S. pneumoniae) passou a ser a segunda
maior causa de meningites bacteriana.

Prof. Claúdio
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Meningites Sépticas

Meningite Meningococica

Neisseria meningitidis
• Diplococos Gram-negativos capsulados (importante para a
penetração no LCR e indução da reposta inflamatória).
• Colonização assintomática da orofaringe e nasofaringe–
20% da população. Adesão as células da nasofaringe por
fímbrias.
O ser humano é o único hospedeiro natural
(reservatório) sendo a maioria dos sorotipos
colonizadores não capsulados e pouco virulentos.
A taxa de portadores pode chegar a 60-80% no
surtos.
• De ocorrência mundial e epidemias localizadas,
representando 10 a 40% das meningites bacterianas.
• Transmissão: pessoa-a-pessoa, por gotículas de saliva
(perdigotos) e secreções nasofaríngeas.

Prof. Claúdio
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Meningite Meningococica

Neisseria meningitidis
• Atualmente são conhecidos 13 sorogrupos de meningococos, definidos pelo seu
polissacarídeo capsular: A, B, C, D, 29E, H, I, K, L, W135, X, Y e Z.
=> Sorotipos específicos associados à infecção A, B, C, Y e W135 .
•

Variação geográfica: O sorogrupo A predomina nas epidemias na África e Ásia, os
sorogrupos B e C são mais comuns na Europa, Austrália e Américas, incluindo Brasil.

• Vacinas: têm como alvos os sorotipos A, C, Y e W-135.
• O polissacarídeo B é fracamente imunogênico e não pode induzir uma resposta de
anticorpos protetora. Dessa forma, a imunidade à N. meningitidis sorogrupo B deve ser
desenvolvida naturalmente, após a exposição a antígenos de reatividade cruzada.
A doença inicia-se na orofaringe, passando para a circulação sistêmica => os
meningococos acessam as meninges a partir da nasofaringe.
Bactérias podem ser encontradas no sangue e lesões cutâneas, sugerindo também
disseminação hematogênica (meningococcemia).

Prof. Claúdio
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Meningite Meningococica
A efetividade do controle depende do diagnóstico e notificação precoce .
• Na década de 70 houve uma explosiva epidemia atingindo taxas de incidência de
180 casos por 100 mil habitantes, com um predomínio do sorogrupo A e C .
• Ao longo da década de 80 : sorogrupo B - mais endêmico em todo país;
• A partir de 1989 houve elevação das taxas chegado a 5 / 100 habitantes em
várias regiões ,seguida de surtos de 1993-97 de coeficientes de até 11 casos na
região sudeste, onde ora predominava o sorogrupo C (passível de controle de
bloqueio com vacina) e ora sorogrupo B (foi usada vacina BC Cubana, com
resultados pouco efetivos em várias regiões do Brasil ).

Nesse período observou-se elevação na mortalidade que chegou a 20 % , quando
se procurou avaliar se por virulência das linhagens ou por falhas na atenção
médica.

Meningite por Haemophilus Influenzae
• Coco-bacilos gram-negativos que podem ser classificados
em seis sorotipos (A, B, C, D, E, F) a partir da diferença
antigênica da cápsula polissacarídica.
• Linhagens não encapsuladas: são comuns e presentes na
orofaringe da maioria das pessoas saudáveis.
• Tipo b encapsulado (Hib): TR de lactentes e préescolares; ocasionalmente atinge as meninges.
• Mais comum na 1ª infância. Início geralmente súbito, com febre, cefaléia intensa,
náuseas, vômitos e rigidez de nuca, aos quais se associam os sinais de irritação
meníngea.
• No passado era descrito um predomínio do Hib sobre o meningococo, porém, devido à
vacinação anti-Hib, inserida em 1999, a meningite por esse agente teve sua incidência
bastante diminuída.

Prof. Claúdio
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Meningite por Haemophilus influenzae
• Menos fatal que a meningocócica com mortalidade de 5% dos casos tratados.

• Comumente complicada por graves sequelas neurológicas.

Surdez, atraso no desenvolvimento da fala, retardo mental e crises convulsivas de
9% dos casos tratados.

• Anticorpos maternos – proteção nos primeiros meses de vida. Janela de
susceptibilidade 2-3 anos de idade.
•

Vacina contra Hib – eficiente para crianças a partir de 2 anos.

• Em adultos normalmente é secundária à sinusite aguda, otite média ou fratura do
crânio, podendo estar associado a deficiência imunológica, diabetes mellitus e
alcoolismo.

Meningite por Haemophilus influenzae
No Brasil , antes de 1999 , ano da introdução no calendário na rede básica de saúde com
vacina conjugada contra o Haemophilus influenzae tipo B (Hib) de rotina
Bactéria mais frequente como agente de meningites bacterianas em crianças menores de
5 anos , seguido pela N. meningitidis ou S. pneumoniae (mais frequente - meningites não
epidêmica - em todas as idades).

Nas regiões do Brasil onde a vacina contra Hib está no calendário vacinal há anos, já se nota
o impacto na redução de mais de 90% número de casos de meningite por Hib e os casos que
tem ocorrido são em crianças com vacinação incompleta ou com idade em torno de 5 anos
que não receberam vacina.

Espera-se que com a cobertura de todos menores de cinco anos observe-se maior
redução no número de casos , pela diminuição dos portadores assintomáticos Hib na
nasofarige.

Prof. Claúdio
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Meningite por
Streptococcus pneumoniae
•

Streptococcus pneumoniae: coco gram-positivo que se dispõe
dois a dois (diplococos) ou em pequenas cadeias, alfa-hemolítica,
encapsulado.

• O pneumococo está presente na microbiota residente do trato
respiratório superior.
• Estão descritos mais de 90 sorotipos capsulares, diferenciados
pela composição química em seus polissacarídeos.
• No Brasil, os sorotipos prevalentes são: 14, 1, 6B, 5, 6A, 23F, 19F,
9V, 3,4, 10A, 8 e 7F.
• Bastante comum na população idosa e de muita preocupação na
infância dada sua alta morbi-mortalidade e graves sequelas.
Apesar de ocorrer em qualquer idade, mais de 50% dos pacientes
têm menos de 1 ou mais de 50 anos de idade.

Meningite por Streptococcus pneumoniae
•

A susceptibilidade à infecção está associada aos baixos níveis de anticorpos contra
antígenos da cápsula polissacarídica.

•

Proteção dos anticorpos é tipo-específica.

• Em geral, esta infecção é complicação da otite média, mastoidite, sinusite, fraturas de
crânio, infecções respiratórias superiores e infecções pulmonares, sendo que
alcoolismo, asplenismo e doença falciforme predispõe o paciente a esta meningite.
• 20 a 30% de mortalidade mesmo se tratada - 15-20% de sequelas em casos tratados.
• A imunização com vacina 10 valente pode prevenir cerca de 70% de invasões
pneumocócicas. Mais eficaz em crianças. Para adultos 23 valente.
Preocupação atual: crescente resistência inicialmente à penicilina, mas também a
outros antibióticos, como por exemplo, às cefalosporinas de 3ª geração.

Prof. Claúdio
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Meningite por Streptococcus pneumoniae
A meningite causada pelo Streptococcus pneumoniae continua sendo a etiologia com
maior morbidade de 20 à 30% e maior letalidade de 20% , chegando em lactentes e
idosos a níveis de 20 à 30% .

Dos mais de 90 sorotipo de pneumococo alguns sorotipos causam 85% das doença
invasiva que são 14 , 6, 19 , 18 , 23 , 4, 9 , 3 e 1 .

Nos anos 60 surgiram na Austrália os primeiros pneumococos resistentes à penicilina e nos
anos 80 nos Estados Unidos, sendo que hoje tem sido descritos níveis de até 30% de
resistência intermediária e alta em várias regiões, sendo os sorotipos 14 , 23 e 6 mais
associados à resistência.

Meningite por bactérias
oportunistas
Mycobacterium tuberculosis
• A meningite tuberculosa difere da meningite causada por
outras bactérias por sua evolução mais demorada,
mortalidade mais elevada, alterações do LCR de menor
gravidade e o tratamento menos eficaz, com maior
número de sequelas.
• Esta meningite é uma complicação severa da tuberculose.
• A meningite tuberculosa é prevalente nos grupos de alto
risco, como imunocomprometidos, imigrantes de áreas
endêmicas e pessoas altamente expostas (como membros
da família e trabalhadores da saúde).

Prof. Claúdio
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meningite por bactérias
oportunistas
• Os estafilococos (S. aureus e S. epidermidis) são causas raras de meningite.

• Streptococcus pyogenes : são responsáveis por 1 a 2% dos casos de meningite.
Normalmente a infecção é secundária de algum foco séptico, como da mastóide ou
dos seios nasais.

• Bacilos coliformes gram-negativos, principalmente Escherichia coli e estreptococos
hemolíticos do grupo B (como Streptococcus agalactiae) frequentemente causam
meningite em neonatos (esta última causa 70% das meningites em crianças com
menos de um mês de vida e 5% das meningites de adultos).

• Listeria monocytogenes pode causar meningite em lactentes e em adultos portadores
de doenças crônicas, como doenças renais – diálise e transplantados, câncer,
alcoolismo crônico. A doença tem alto índice de mortalidade, entre 30 e 60%,
especialmente em pacientes idosos com condições malignas.

Meningites Bacterianas
Aspectos clínicos
Três síndromes concomitantes caracterizam a apresentação clínica:
• Síndrome Toxêmica : febre alta, mal-estar geral, prostração e, eventualmente,
agitação psicomotora.
• Síndrome de irritação meníngea: Rigidez de nuca, sinal de kerning, sinal de
Brudzinski, sinal de desconforto lombar.
• Síndrome de hipertensão intracraniana: cefaleia holocraniana intensa, náuseas,
vômitos, fotofobia e confusão mental. Crises convulsivas podem aparecer em 3040% dos casos

Prof. Claúdio
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Diagnóstico laboratorial
Devido à gravidade dessas infecções, o laboratório deve estar preparado para
realizar o diagnóstico de modo rápido.

•

diagnóstico principal é feito pelo líquor;

• punção lombar é realizada com pacientes em
decúbito lateral, entre os espaços de L3-L4, L4L5, L5-S1, sub-occipital ou ventricular (em
crianças).

Diagnóstico laboratorial

Armazenamento e Estabilidade da Amostra
O líquor deve ser armazenado em três tubos, onde:
• Tubo 1: destinado para testes bioquímicos e sorológicos,
• Tubo 2: destinado para laboratório de microbiologia,
• Tubo 3: destinado à hematologia. Menor probabilidade de conter células introduzidas
pela punção.
Um quarto tubo pode ser retirado para fazer testes adicionais.
O material deve ser transportado ao laboratório, em temperatura ambiente, o mais
imediatamente possível. Nunca transportá-lo congelado e/ou sob refrigeração.

Prof. Claúdio
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Diagnóstico laboratorial
.

Análises microbiológica
• Cultura do Líquor - Padrão ouro
• Faz-se também cultura do sangue e das escarificações das lesões petequiais
.
Centrifugar a amostra 4.500 rpm / 15 min

Cultura para
bactérias

•
•
•
•

Prof. Claúdio

Ágar Chocolate;
Ágar Sangue;
EMB;
Thayer Martin

Cultura para
Fungos

• Ágar
Sabouraud;
• Ágar Mycosel

Cultura para
Micobactérias

• Löwenstein–
Jensen (LJ)

Microscopia

• Gram
• BAAR
• Tinta Nanquim
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Análises microbiológica
Coloração de Gram : pode revelar a etiologia da meningite (bacteriana ou fúngica)
• A positividade varia conforme agente etiológico:
90% p/ S. pneumoniae
86% p/ H. influenzae b
75% p/ N. meningitidis
• Depende da concentração bacteriana:
25% - concentração for 103 UFC ou menos
97% - concentração for igual ou superior a 105 UFC

Uso de antibiótico
antes da coleta

DETECÇÃO DE ANTÍGENOS
BACTERIANOS
Teste de aglutinação pelo látex
“Kit” para a pesquisa de antígenos no líquor de:
• Neisseria meningitidis
• Streptococcus pneumoniae
• Haemophilus influenzae
• Streptococcus agalactiae
• Escherichia coli

(+)

Prof. Claúdio
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Tratamento das meningites
• Tratamento empírico
Recomendação de antibioticoterapia nos casos de meningite bacteriana sem etiologia
determinada.

Tratamento das meningites
• Após resultado cultura o tratamento é direcionado.
Recomendação de antibioticoterapia, segundo etiologia.

Prof. Claúdio
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Medidas de Profilaxia e
controle
Notificação
compulsória

Vacinação

Quimioprofilaxia

Medidas de Profilaxia e
controle
TODAS AS MENINGITES SÃO DE NOTIFICAÇÃO
COMPULSÓRIA, À SIMPLES SUSPEITA
1. Pelo potencial epidêmico (doença meningocócica, meningites virais)
2. Por serem susceptíveis ao controle pela vacinação de rotina (meningite tuberculosa e
por H. influenza)
3. Por ser enfermidade de alta gravidade, cujo prognóstico depende do diagnóstico e
tratamento precoces (meningites bacterianas).
4. Por existirem medidas de controle a serem desencadeadas diante de casos isolados
e/ou epidemias.

Prof. Claúdio

19

Bacteriologia - 1º Semestre de 2019

26/06/2019

Medidas de profilaxia e controle
• A quimioprofilaxia: embora não assegure efeito protetor absoluto e prolongado,
tem sido adotada como uma medida eficaz na prevenção de casos secundários.

• Está indicada para os contatos íntimos de casos de doença meningocócica e
meningite por H. influenzae, e para o paciente, no momento da alta.
• Rifanpicina deve ser administrada em dose adequada e simultaneamente a
todos os contatos íntimos, preferencialmete até 48 horas da exposição à
fonte de infecção.

Medidas de Profilaxia e
controle

Prof. Claúdio
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Imunização
• Algumas vacinas fazem parte do calendário básico de vacinação da criança, outras
estão indicadas apenas em situações para controle de surto e algumas são indicadas
para grupos especiais

Vacina contra difteria, tétano, coqueluche e H. influenzae tipo b - DTP + Hib
(tetravalente)
- Faz parte do Calendário de Vacinação da Criança, instituído pela Portaria
SVS/MS n° 1.602, de 17 de julho de 2006. É recomendada para crianças menores
de 1 ano de idade, com esquema de 3 doses, com intervalo de 60 dias entre as
doses (esquema: 2, 4 e 6 meses de idade)

Imunização
Vacina contra o H. influenzae tipo b – Hib - Disponibilizada para grupos especiais :
• Nas indicações de substituição de tetravalente por DTP acelular + Hib;
• Em transplantados de medula óssea e órgãos sólidos;
• Nos menores de 19 anos e não vacinados, nas seguintes situações:
› HIV/aids;
› Imunodeficiência congênita (tipo humoral ou deficiência de complemento);
› Imunodepressão terapêutica ou devido a câncer;
› Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas;
› Diabetes mellitus;
› Nefropatia crônica / hemodiálise / síndrome nefrótica;
› Trissomias;
› Cardiopatia crônica;
› Pneumopatia crônica;
› Asma persistente moderada ou grave;
› Fibrose cística;
› Fístula liquórica;
› Doenças de depósito (distúrbios metabólicos – defeitos na função dos lisossomos)

Prof. Claúdio
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Imunização
Vacina contra Mycobacterium tuberculosis (BCG)
•

previne contra as formas graves de tuberculose (miliar e meníngea).

•

O esquema recomendado é uma dose ao nascer, devendo ser administrada
o mais precocemente possível.

•

Em criança que recebeu o BCG há seis meses ou mais, na qual esteja
ausente a cicatriz vacinal, indica-se a revacinação, sem necessidade de
realização prévia do teste tuberculínico (PPD).

Imunização
Vacina polissacarídica contra o meningococo dos sorogrupos A e C
•

Constituída por polissacarídeos capsulares purificados de N. meningitidis
(isolados ou combinados), que foram quimicamente identificados, induzindo
uma resposta imunológica de célula T independente.

•

A eficácia em adultos é alta, mas no grupo de menores de 2 anos é baixa. Além
disso, produzem imunidade de curta duração (de 12 a 24 meses)

Vacina polissacarídica contra o meningococo do sorogrupo B
• A vacina contra o meningococo B possui baixa
eficácia, porque o polissacarídeo da cápsula desse
meningococo é fracamente imunogênico, devido à
sua semelhança estrutural com tecidos corporais
humanos.

Prof. Claúdio

22

Bacteriologia - 1º Semestre de 2019

26/06/2019

Imunização
Vacina conjugada contra o meningococo do sorogrupo C
•

A vacina antimeningocócica conjugada do sorogrupo C é constituída por
polissacarídeo meningocócico do grupo C, conjugado ao toxóide tetânico.

•

Está indicada na prevenção da infecção invasiva pelo meningococo C em crianças
acima de 2 meses de idade nas seguintes situações:
Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas;
Imunodeficiências congênitas da imunidade
complemento e de lectina fixadora de manose;

humoral,

particularmente

do

Pessoas menores de 13 anos com HIV/aids;
Implante de cóclea;
Doenças de depósito (defeitos na função dos lisossomos)

Imunização
Vacina contra S. pneumoniae (pn23 , pn7, pn10 e pn13 )
Pn23 – Vacina polissacarídica não conjungada.
• É disponibilizada, com esquema de dose única, em todo o Brasil, para os idosos com
60 anos e mais, durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso; para
indivíduos que convivem em instituições fechadas, tais como, casas geriátricas,
hospitais, asilos, casas de repouso, com apenas uma revacinação 5 anos após a dose
inicial, caso persistam as indicações.
Adolescentes e adultos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Claúdio

HIV/aids;
Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas;
Pneumopatias crônicas, exceto asma;
Asma grave em usos de corticóide em dose imunossupressora;
Cardiopatias crônicas;
Nefropatias crônicas / hemodiálise / síndrome nefrótica;
Transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea;
Imunodeficiência devido a câncer ou imunossupressão terapêutica;
Diabetes mellitus.
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Imunização
Vacina contra S. pneumoniae (pn7 e pn10 e pn13): vacinas conjugadas
•

Pn10: 8 sorotipos conjugados com a proteína D do Haemophilus influenzae
tipo b, um com o toxóide tetânico e outro com toxóide diftérico. Ela previne
cerca de 70% das doenças graves em crianças. Como a Pn10 é um
excelente imunógeno em lactentes e crianças, foi adotada no programa
nacional de imunização (PNI – SUS) para uso universal nessa faixa etária < 2
anos, no lugar da pn7.

•

Pn13: composta de 13 sorotipos de Streptococcus pneumoniae, conjugados
com a proteína CRM197, uma proteína não-tóxica semelhante ao toxóide
diftérico, e previne até 90% dos casos de doença grave. Essa vacina é
encontrada exclusivamente no sistema privado.

Vacinas conjugadas : estimulam anticorpo de mucosa
suprimindo o transporte nasal do S. Pneumoniae – redução da
colonização e propagação.
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Bloqueio de surto
• A vacinação para bloqueio está indicada nas situações em que
haja a caracterização de um surto de doença meningocócica,
para o qual seja conhecido o sorogrupo responsável e haja
vacina eficaz disponível.
• As vacinas antimenigocócicas A e C são utilizadas com sucesso
no controle de epidemias causadas por esses sorogrupos. A
imunização rotineira com as vacinas polissacaridicas não é
recomendada, porque elas não são eficazes para as crianças
abaixo de 2 anos.
• O tempo de proteção é curto e, além disso, a vacina não reduz
o estado de portador.
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