
OBJETIVO 

O objetivo do estudo foi descrever os 
aspectos sociodemográficos e 
epidemiológicos dos casos de meningite no 
estado do Piauí. 

As meningites infecciosas são um importante 
problema de saúde pública mundial. No Brasil, 
constituem um grupo de doenças cuja 
notificação é compulsória. 

INTRODUÇÃO 

Conclui – se que a população mais afetada por 
meningite foram os adultos residentes da zona 
urbana. Desta forma, todo o processo de vigilância, 
desde a notificação, investigação e análise do perfil 
epidemiológico, além das medidas de prevenção e 
controle devem ser enfatizados e intensificados, bem 
como a disponibilidade de quimioprofilaxia e vacinas.  

CONCLUSÃO 

Foram notificados 2.071 casos no período, com média de 
244 casos/ano, a taxa de incidência variou de 
13,7/100.000 hab. (2010) para 4,0/100.000 hab. (2017), 
com maior frequência no sexo masculino (61,1 %), faixa 
etária 20 - 39 anos (27,7 %), raça parda (92,4 %), zona de 
residência urbana (76,8 %) e na Macrorregião de Saúde 
de Floriano (97,9 %). Quanto à etiologia, houve 
predomínio da meningite asséptica (47,7 %), seguidos da 
não especificada (26,5 %) e por outras bactérias (11,9 
%), critérios confirmação quimiocitológico (69,8 %).  A 
maior parte dos casos notificados evoluiu para cura 
(83,7%). 

RESULTADOS 
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MÉTODOS 

Trata – se de um estudo descritivo com análise 
de dados secundários. Foram incluídos os casos 
notificados de meningite no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN 
NET), no período de 2010 a 2017. Foram 
calculadas proporções das notificações 
segundo as variáveis: ano da notificação, sexo, 
faixa etária, raça, zona de residência, 
macrorregião, critérios diagnósticos, etiologia e 
evolução do caso. 
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