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1. RESUMO 

A meningite pode ocorrer devido a diversos agentes infecciosos, como vírus, bactérias e 

fungos, ou outros agentes não infecciosos, isso ocorre quando há o processo inflamatório das 

meninges, membranas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal. Seu método de 

transmissão é de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e 

secreções da nasofaringe, havendo a necessidade de contato íntimo. O diagnóstico 

laboratorial de meningite dá-se através de alguns exames, entre eles a análise proteômica, 

que consiste em comparar as proteínas do líquido cefalorraquidiano, e outro método e a 

análise do Líquor (LCR) ou Líquido Cefalorraquidiano, através de punção lombar. Os tipos de 

meningite podem ser classificados através de seu agente etiliológico. Sabendo do alto nível 

de letalidade e morbidade que as meningites podem causar, este trabalho tem o objetivo de 

estudar e analisar os dados dos casos de meningites ocorridas na cidade de Serra Negra – 

SP, interior do Estado de São Paulo, levando em consideração quando aconteceram os casos 

e em que condições climáticas, qual o microrganismos e agente infeccioso causador das 

ocorrências estudadas no município, qual foi o índice de morbidade e letalidade causado pela 

doença e qual incidência das meningites sobre a população do município. 

2. INTRODUÇÃO 

A meningite pode ocorrer devido a diversos agentes infecciosos, como vírus, bactérias 

e fungos, ou outros agentes não infecciosos, como um traumatismo craniano, câncer, lúpus, 

reação a algumas drogas e cirurgias cranianas, por exemplo. As meningites contagiosas, 

geralmente causadas por vírus e bactérias, tem maior atenção na saúde pública devido a 

magnitude de sua ocorrência e possibilidade de surtos e letalidade desta (EMMERICK, 2014). 

 A meningite é distribuída mundialmente, mas os fatores alteram sua expressão 

epidemiológica. O agente infeccioso, os aglomerados populacionais, as características 

socioeconômicas da população e do meio ambiente influenciam a incidência da doença. De 

modo geral, há a incidência maior de meningites bacterianas no inverno e meningites virais 

no verão. A principal forma de meningite é a bacteriana, causada pela Neisseria meningitidis, 

que tem alto potencial de causar epidemias. Pode acometer indivíduos de qualquer idade, 

mas tem maior incidência em crianças menores de 5 anos, em especial, as lactentes entre 3 

e 12 meses (CORDEIRO, 2013). 

A meningite ocorre quando há o processo inflamatório das meninges, membranas que 

envolvem o encéfalo e a medula espinhal (GUIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2009). 

A inflamação ocorre no espaço subaracnóideo e nas membranas leptomeninges. Os sintomas 

mais comuns, que variam de acordo com a idade, são febre, cefaleia, vômitos, convulsões, 

nível alterado de consciência e rigidez no pescoço, e podem deixar sequelas como ACV com 

paralisias motoras, surdez, diminuição da capacidade intelectual e epilepsias. A meningite 

viral, normalmente não deixa sequelas (SANTOS, 2012). Cerca de 50% dos pacientes que 

tem meningite bacteriana, apresentam sequelas neurológicas, que incluem: coleções ou 

empiema subdurais, abscessos cerebrais, déficits neurológicos focais (perda auditiva, 



paralisia de nervos cranianos, hemiparesia ou tetraparesia), hidrocefalia, anormalidades 

cerebrovasculares, alteração do estado mental e crises convulsivas (NAMANIA; 

MILENKOVIĆB; KOCIC, 2012). 

Sabendo do alto nível de letalidade e morbidade que as meningites podem causar, 

este trabalho tem o objetivo de estudar e analisar os dados dos casos de meningites ocorridas 

na cidade de Serra Negra – SP, interior do Estado de São Paulo, levando em consideração 

quando aconteceram os casos e em que condições climáticas, qual o microrganismos e 

agente infeccioso causador das ocorrências estudadas no município, qual foi o índice de 

morbidade e letalidade causado pela doença e qual incidência das meningites sobre a 

população do município.  

3. OBJETIVOS 

Analisar os casos de meningites ocorridos na cidade de Serra Negra, interior do Estado 

de São Paulo e verificar a incidência da doença no município em relação ao Estado de São 

Paulo e ao Brasil. 

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho, de caráter de pesquisa básica, apresentado de forma descritiva 

a análise quantitativa, através de fonte documental dos casos de meningites no município de 

Serra Negra. Será solicitado, por meio documentado, à Secretaria Municipal de Saúde do 

município de Serra Negra, acesso aos resultados de exames laboratoriais e dados pessoais 

dos pacientes diagnosticados com meningites nos últimos anos na cidade, para estabelecer 

um perfil socioeconômico e clínico dos pacientes. As informações obtidas, através dos dados 

fornecidos pelo órgão de saúde municipal, serão tratadas, agrupadas e classificadas, para 

que possa realizar uma análise quantitativa dos casos de meningites ocorridos no município, 

classificando-as por faixa etária, microrganismo e agente etiológico causador para que se 

possa cruzar tais dados, junto com dados socioeconômicos e com agravos de saúde 

disponíveis, junto as condições climáticas de quando ocorreram os casos e mapear os casos 

no município. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Na região norte da África, é frequente epidemia de meningites. No Brasil ocorreram 

epidemias em várias cidades em decorrência dos sorogrupos A e C e depois, o sorogrupo B. 

A partir da década de 90, diminuiu proporcionalmente os casos do sorogrupo B e aumento 

progressivo no sorogrupo C. Desde então tem se sido controlados os casos no país (GUIA 

DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2005). 



Seu método de transmissão é de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, 

por gotículas e secreções da nasofaringe, havendo a necessidade de contato íntimo, 

normalmente em locais onde há contato entre as pessoas, como em casa, em creches e 

escolas. A meningite tuberculosa dá-se pela complicação de uma infecção tuberculosa, já o 

enterovírus tem grande incidência pela transmissão fecal-oral (GUIA DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, 2009). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se dados relativamente baixos de acordo com a média populacional do município 

de Serra Negra em relação ao Brasil no índice de morbidade e letalidade, considerando a 

faixa etária de cada paciente envolvido. 
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