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NOTA INFORMATIVA

ASSUNTO: CASO CONFIRMADO DE MENINGITE MENINGOCÓCICA E ORIENTAÇÕES

A Meningite Meningocócica é uma síndrome infecciosa causada pela bactéria
Neisseria meningitidis que pode provocar um quadro de irritação meníngea caracterizada por
hipertermia. anorexia, apatia, vómitos em jato. rigidez de nuca. sonolência e convulsão. Podem
estar presentes: fotofobia. petéquias. diarreia e mialqia.

O homem é o único reservatório e sua transmissão é direta de pessoa a pessoa, por
meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções da nasofaringe, HAVENDO NECESSIDADE
DE CONTATO íNTlMO E PROLONGADO com o individuo portador ou doente. (Residentes da
mesma casa, dormitório coletivo ou alojamento).

O período de incubação é curto, de 2 a 10 dias, em média de 3 a 4 dias. A
transmissibilidade persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe do indivíduo doente.
Geralmente ocorre nas primeiras 24h após o uso da antibioticoterapia especifica.

A quimioprofilaxia constitui medida eficaz na prevenção de casos secundários. Está
indicado, somente, para os contatos íntimos de casos meningocócica. O fármaco de escolha
para a quimioprofilaxia é a Rifampicina 600mg/dose, que deve ser administrada a todos
CONTATOS íNTlMOS, no prazo de 48h da exposição à fonte de infecção, admitindo-se prazo
máximo de 7 dias. (Quadro 01).

Ressaltamos que o uso da quimioprofilaxia, muito embora não assegure efeito protetor
absoluto e prolongado, tem sido adotada como eficaz medida de prevenção de casos secundários.

NÃO HÁ INDICATIVO DE VACINAÇÃO pós EXPOSIÇÃO.

A Precaução por gotículas com utilização de EPI máscara cirúrgica está indicado ao
PACIENTE nas primeiras 24h após o início da antibioticoterapia, bem como a Precaução Padrão.
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Em caso de SUSPEITA; o individuo apresentando: febre, "dor de cabeça forte", rigidez

no pescoço, vómitos em jato, convulsão elou manchas vermelhas pelo corpo deverá procurar a

Unidade Hospitalar mais próxima para ser iniciada a instituição terapêutica específica.

Medidas preventivas a serem adotas:

a) Higienização das mãos com água e sabão ou álcool-gel ao tossir ou

contato com superfícies contaminadas;

b) Evitar o uso de objetos compartilhados (copos, garrafinhas de água,

talheres não higienizados, canudos, etc.);

c) Ao utilizar bebedouros, utilizar copos. Nunca beber água diretamente da

torneira.

Quadro 01: Esquemas do profilaxias rocomondados

Agente etiológico Doses Intervalos

Rifampicina — 600mg/dose ou 12/12h

Neisseria meningitidis Ceftriaxone — 250mg IM dose única ou Dose única

Ciprofloxacino 500mg VO Dose única

Duração

2 dias

Salientamos que todas as informações constantes nesta Nota Informativa foram

retiradas do Guia de Bolso de Doenças infecciosas e parasitárias da Secretaria de Vigilância em

Saúde, Ministério da Saúde.

Certo do pronto atendimento; colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos,

desde já agradeço e reitero votos de estima e apreço.

Cordialmente,

Robsoncley de Souza Coêlho Viana
Coordenador de Vigilância Epidemiológica de Picos
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