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METODOLOGIA

O estudo é de caráter transversal descritivo e retrospectivo, de

abordagem quantitativa, cujos dados foram coletados no Sistema de

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do DATASUS, do

período de “2007 em diante”. Utilizou-se os indicadores de “número

de internações por meningite de acordo com o sexo (masculino e

feminino), faixa etária (<1 ano, 01-04, 05-09, 10-14, 15-19, 20-39, 40-

59, 60-64, 65-69, 70-79, 80 e +), região de notificação (norte, centro-

oeste, nordeste, sul e sudeste), etiologia (viral, bacteriana e não-

especificada) e evolução (alta, óbito e óbito por outras causas)”. Os

resultados foram tabulados e apresentados em forma de

percentagem, usando-se o Excel Windows 7. A discussão foi baseada

na leitura de artigos científicos das bases Scielo e PubMed.

A meningite, doença de notificação compulsória, corresponde a uma

inflamação das leptomeninges, causada por diversos agentes

etiológicos. É uma doença grave, com altos índices de

morbimortalidade, em especial por bactérias. Este trabalho objetiva

avaliar a morbimortalidade por meningite, no Brasil, no período de

2007 a 2017

INTRODUÇÃO 

Diante do contexto apresentado, destaca-se a relevância das políticas públicas,

tanto em função da prevenção, quanto da importância do diagnóstico precoce.

Deve-se traçar estratégias que contemplem os aspectos apresentados neste

trabalho, levando-se como príncipio base a abordagem pautada na

individuaização dos casos.

CONCLUSÃO

Dessa forma, nota-se que a meningite é uma importante causa de

morbimortalidade, com o seguinte perfil de acometimento de acordo com este

trabalho: maior na região Sudeste, em crianças, do gênero masculino e

complica-se em casos de contaminação por patógeno de origem bacteriana.

DISCUSSÃO 
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AVALIAÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR MENINGITE NO BRASIL ENTRE OS ANOS 2007 E 2017

RESULTADOS 

Do ano de 2007 a 2017, foram notificados 223.006 casos no Brasil.

Desse total, 58% são do gênero masculino. Em relação às faixas-

etárias, a de maior predominância foi a de “01-04” (19%), já a de

menor foi “80 e +” (0,7%). No tocante às regiões, tem-se: Sudeste

(52%), Nordeste (20%), Sul (19%), Centro-Oeste (5%) e Norte (4%).

Sobre as etiologias, notou-se: viral (45%), bacteriana (33%), não

especificada (17%), outras etiologias (5%). Nos casos da evolução

dos pacientes internados, 87% evoluíram para alta, enquanto 13%

foram a óbito. No caso dos óbitos, a maioria foi de origem bacteriana

(68%) – sobretudo o Streptococcus pneumoniae -, a viral registrou

8% e o restante não foi especificado.
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