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RESUMO: A Meningite é uma doença prejudicial na gravidez, pois causa alterações no mecanismo homeostático 

do binômio materno-fetal. Esta pesquisa tem como objetivo fornecer dados epidemiológicos de casos de Meningite 

em gestantes nos municípios do Estado de Goiás, no período de 2013 a 2017, por meio de um estudo observacional, 

transversal e quantitativo realizado na base de dados SINAN do DATASUS. Observou-se um aumento considerável 

do número de casos entre os anos de 2015 e 2016, caracterizando-se como um surto. O segundo e o terceiro trimestre 

gestacional foi o período mais acometido, principalmente em gestantes de 29 a 39 anos de idade e da raça parda. 

Espera se que o resultado deste seja a conscientização da população, para a promoção da saúde, visando cada vez 

mais o tratamento e diagnóstico adequado, para que seja evitável complicações maternas e fetais causadas pela 

Meningite, incluso o óbito. 
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INTRODUÇÃO 

 

A meningite trata-se de um processo inflamatório das meninges (aracnoide e pia-máter), 

membranas que recobrem o cérebro, e do líquido cefalorraquidiano, estendendo-se pelo espaço 

subaracnóide do cérebro e da medula espinhal. Podem ser causadas por diversos agentes 

etiológicos, como bactérias (Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae), vírus (enterovírus), fungos (Cryptococcus neoformans, Candida albicans, C. 

tropicalis), protozoários (Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi, Plasmodium sp) e helmintos 

(Infecção larvária da Taenia solium e Cysticercus cellulosae) assim como também por 

traumatismos, medicamentos e câncer. (HAUSSEN D. C., 2005) 
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É uma patologia de evolução rápida, grave e seu curso depende do diagnóstico precoce 

e do tratamento correto. As principais manifestações clínicas são febre, cefaleia, prostração, 

fotofobia, diminuição do nível de consciência, vômitos e em casos mais graves pode surgir 

hemorragias petequiais cutâneas, poucos sinais meníngeos, coagulação intravascular 

disseminada e colapso circulatório. Associado a irritação meníngea, pode-se encontrar o sinal 

de de Kernig e o sinal de Brudzinski. Entretanto, crianças de até 9 meses poderão não apresentar 

esses sinais. Sendo necessário avaliar outros sinais e sintomas, como choro persistente, grito 

meníngeo, recusa alimentar, febre, convulsão e abaulamento da fontanela. A complicações mais 

comuns são, perda da audição, distúrbio de linguagem, retardo mental, anormalidade motora e 

distúrbios visuais. (GUIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2009).  

Os principais métodos de diagnóstico consistem na avaliação do líquor 

cefalorraquidiano, quanto à cor, aspecto e citomorfologia, pois o líquor normal é límpido e 

incolor, como “água de rocha”. Já nos processos infecciosos, ocorre o aumento de elementos 

figurados (células) que causam turvação. Além de bacterioscopia, hemocultura e cultura do 

líquor (padrão ouro). (DE PAULA, 2018) 

Representa entre as doenças do sistema nervoso central uma elevada taxa de 

morbimortalidade. As meningites virais costumam ser mais frequente nos meses quentes, 

enquanto as bacterianas nos meses frios. Nos países desenvolvidos a incidência de meningite 

bacteriana corresponde há aproximadamente 5 casos por 100.000 habitantes, já nos países em 

desenvolvimento há um aumento de até 10 vezes no número de casos, chegando a 50 casos por 

100.000 habitantes (Brouwer MC et al; Clin Microbiol Rev; 2010). Segundo dados do 

Ministério da Saúde (MS) em 2016 foram notificados no Brasil 1083 casos. Além disso, estima-

se a ocorrência de 500 mil casos por ano no mundo com cerca de 50 mil óbitos (MS, 2016).  

A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio das vias respiratórias, podendo ser 

por gotículas e secreções da nasofaringe, necessita de contato íntimo, pessoas que residam na 

mesma casa, creche ou escola e que entrem em contato direto com as secreções respiratórias do 

paciente. Já a transmissão fecal-oral é mais comum nas infecções por enterovírus. O período de 

incubação é em média 3 a 4 dias. A susceptibilidade é geral, porém crianças menores de 5 anos 

e adultos maiores de 60 anos são mais suscetíveis à doença. (GUIA DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, 2009) 

O início precoce do tratamento e do diagnostico são fundamentais para uma boa 

evolução da patologia, se tratando de meningite bacteriana, o tratamento deve ser iniciado o 

quanto antes, o recomendado é assim que for realizada a punção lombar e a coleta de sangue 

para a hemocultura. Entretanto, o início do tratamento não impede a coleta de material para o 



 

 

diagnóstico etiológico, seja líquor, sangue ou outros, porém recomenda-se que a coleta das 

amostras seja feita, antes do tratamento ou o mais próximo desse. O uso de antibiótico deve ser 

associado a outros tipos de tratamento de suporte, como reposição de líquidos e cuidados de 

assistência. Geralmente a antibioticoterapia é administrada por via venosa, em um período de 

7 a 14 dias, podendo ser necessários mais tempo, dependendo da evolução clínica. (GUIA DE 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2009). 

 

METODOLOGIA 

 

Esse trabalho foi realizado nos municípios do estado de Goiás, para descrever a 

prevalência dos casos de Meningite em gestantes na região. O trabalho foi realizado com um 

estudo quantitativo de cunho exploratório, analítico, observacional e de corte transversal. Os 

dados foram coletados nos registros do banco de dados DATASUS, o SINAN (Sistema de 

Informações de Agravos de Notificação) utilizando os resultados positivos para Meningite em 

gestantes nos municípios do Estado de Goiás. A pesquisa foi realizada referente ao período de 

2013 a 2017. Os critérios de inclusão foram pacientes infectadas por Meningite que se 

enquadravam no sexo feminino e gestantes no momento do contágio. As variáveis foram a idade 

das gestantes, a raça das gestantes, os anos de surto e qual o trimestre gestacional acometido. 

Após a coleta dos dados foram criados tabelas e gráficos para a construção de um banco de 

dados eletrônicos no programa Microsoft Excel (2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O gráfico 1, mostra a relação do contágio de Meningite de acordo com o trimestre 

gestacional, evidenciando o segundo e o terceiro trimestre como os trimestres mais acometidos. 



 

 

 

 

O gráfico 2, apresenta em porcentagem, a análise da raça das gestantes diagnosticadas 

com Meningite, evidenciando maior contágio em pardas: 

 

O gráfico 3, apresenta em porcentagem, a análise dos anos que mais ocorreram casos de 

meningite em gestantes, evidenciando os anos de surto no estado de Goiás: 



 

 

 

O gráfico 4, apresenta em porcentagem, a análise da idade das gestantes no momento 

do contágio por Meningite: 

 

A base de dados não apresentava resultados para a evolução dos casos.  

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com a análise dos dados epidemiológicos conclui-se que os casos de 

Meningite em gestantes dos municípios do Estado de Goiás, há um acometimento maior durante 



 

 

o segundo e terceiro trimestre de gestação e é mais comum entre mães de raça parda na faixa 

etária entre 29 a 39 anos de idade. Além disso, foi evidenciado um número maior de casos entre 

os anos de 2015 e 2016, evidenciando um surto durante o período analisado. Logo, o presente 

estudo contribuiu com dados epidemiológicos descritos anteriormente por outros autores e 

também renova a preocupação com a alta porcentagem de incidência da doença, com destaque 

a grupos e idades vulneráveis. Fazendo-se necessário uma constante atenção sobre medidas a 

serem adotadas sobre suspeita clínica, assim como uma orientação maior sobre as formas de 

controle e prevenção da doença, como a quimioprofilaxia e a vacinação a fim de evitar surtos e 

efeitos prejudiciais à gestante e ao feto.  
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