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Utilização de Manuais  Guias do Ministério da Saúde para manejo da meningite 

bacteriana 

 

 

1. RESUMO 

 

Monitorar a ocorrência da doença, incluindo a detecção e controle de surtos e a 

identificação dos principais agentes etiológicos da meningite bacteriana é 

fundamental para a saúde da coletividade. Visto que as complicações das 

meningites bacterianas são: perda da audição, distúrbio de linguagem, retardo 

mental, anormalidade motora e distúrbios visuais. Desta forma controlar a doença, 

saber identificar possíveis casos, prevenir novas infecções faz parte da atribuições 

do enfermeiro. Para pautar suas ações diárias o uso de Manuais e Guias do 

Ministério da Saúde é de suma importância para desenvolver ações efetivas 

relacionada a meningite bacteriana. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

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) (BRASIL, 2009). 

As principais complicações das meningites bacterianas são: perda da audição, 

distúrbio de linguagem, retardo mental, anormalidade motora e distúrbios visuais. 

A vigilância epidemiológica tem como objetivo monitorar a situação 

epidemiológica da doença no país, orientar e avaliar a utilização de medidas de 

prevenção e controle, avaliar o desempenho operacional do sistema de vigilância de 

meningite, produzir e disseminar informações epidemiológicas. A meningite 

bacteriana é doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória. 

(BRASIL, 2010). 
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O enfermeiro tem papel fundamental em casos de prevenção, suspeita 

diagnóstica, acompanhamento, notificação compulsória da doença, busca ativa de 

novos casos e a vigilância epidemiológica da região onde atua. 

O uso de manuais e guias técnicos auxilia o dia a dia de trabalho do enfermeiro 

pautando sua atuação e o planejamento de ações relacionadas à patologia. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Identificar a importância da utilização dos Manuais e Guias desenvolvidos pelo 

Ministério da Saúde nas consultas de enfermagem e ações de enfermagem frente a 

pacientes portadores ou expostos a meningite bacteriana. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Revisão de bibliográfica dos Manuais de Vigilância Epidemiológica desenvolvidos 

pelo Ministério da Saúde. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir das aulas de vigilância em saúde e como 

parte integrante da revisão bibliográfica da disciplina sobre doenças reemergentes 

na população brasileira. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Identificou-se que o uso dos Manuais e Guias do Ministério da Saúde  é de 

fundamental importância na consulta de enfermagem  e no planejamento de ações 

relacionadas meningite bacteriana. 
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