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RESUMO

Introdução: A epidemiologia das meningites tem distribuição mundial  e sua
expressão  depende  de  diferentes  fatores,  como  o  agente  infeccioso,  a
existência de aglomerados populacionais, características socioeconômicas dos
grupos populacionais e do meio ambiente. Desse modo, este trabalho teve com
objetivo  desenvolver  uma avaliação  temporal  de  infecção  por  meningite  no
estado do Piauí-Brasil.  Metodologia:  Consistiu de um estudo epidemiológico
retrospectivo e descritivo de  cunho  populacional,  no  qual  se  empregou
dados secundários de casos de portadores de meningites ocorridos entre os
anos de 2010 a 2019, avaliando aspectos relacionados  aos anos estudados
por  município  de  residência  no  estado  do  Piauí.   Tabularam-se  os  dados,
utilizando  o  programa  Tabnet,  os  quais  em  seguida  foram  exportados  e
analisados  no  programa  Microsoft  Office  Excel  2016.  Resultados  e
Discussão: De 2010 a 2019 foram notificados no (SINAN) um total de 2.396
casos de meningite no Piauí (média de 239,6 casos ao ano). Neste período,
nota-se  uma  redução  constante  no  número  de  casos  confirmados  e  da
incidência do agravo, variando de 766 casos em 2010-2011 para 292 casos em
2018-2019.  Conclusões:  Os  resultados  apontam  que  está  ocorrendo  uma
redução no número de casos confirmados de meningites no estado do Piauí
com maior prevalência no ano de 2010 e no município de Teresina.

Palavras-chave –Epidemiologia, Saúde Pública, Inflamação das meninges.
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ABSTRACT

Introduction: The epidemiology of meningitis has a worldwide distribution and
its expression depends on different factors, such as the infectious agent, the
existence of  population  clusters,  socioeconomic  characteristics  of  population
groups and the environment.  Thus,  this  study aimed to  develop a temporal
assessment of meningitis infection in the state of Piauí-Brazil. Methodology: It
consisted  of  a  retrospective  and  descriptive  epidemiological  study  of  a
population nature, in which secondary data from cases of meningitis patients
occurred between the years 2010 to 2019, evaluating aspects related to the
years  studied  by  municipality  of  residence in  the  state  of  Piauí.  Data  were
tabulated using the Tabnet program, which were then exported and analyzed
_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



using Microsoft  Office  Excel  2016. Results and Discussion:  From 2010 to
2019,  a  total  of  2,396  cases  of  meningitis  in  Piauí  were  reported  (SINAN)
(average  of  239.6  cases  per  year).  During  this  period,  there  is  a  constant
reduction in the number of confirmed cases and the incidence of the disease,
ranging  from  766  cases  in  2010-2011  to  292  cases  in  2018-2019.
Conclusions:  The results indicate that there is a reduction in the number of
confirmed cases of meningitis in the state of Piauí with greater prevalence in
2010 and in the municipality of Teresina.

Keywords - Epidemiology, Public Health, Inflammation of the meninges.
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INTRODUÇÃO

Agentes infecciosos ou não infecciosos podem se alojar nas meninges e gerar
um processo inflamatório denominada meningite,  que pode ser causada por
bactéria ou vírus. Dentre os sinais e sintomas, dessa enfermidade observa-se
as convulsões, delírio, tremores e coma (GOMES et al.,2019). A epidemiologia
das  meningites  tem  distribuição  mundial  e  sua  expressão  depende  de
diferentes  fatores,  sendo  caracterizada  como  uma  doença  de  notificação  e
investigação  compulsória  (OLIVEIRA  et  al.,2020).  No  Brasil,  a  meningite  é
considerada  uma  doença  endêmica,  correlacionada  com  a  existência  de
aglomerados  populacionais,  aspectos  climáticos,  circulação  do  agente
infeccioso no ambiente e características socioeconômicas, esperando-se casos
ao longo de todo o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais.
Além  disso,  é  considerada  uma  doença  grave,  de  evolução  rápida,  cujo
prognóstico depende fundamentalmente do diagnóstico precoce e da instituição
imediata de tratamento adequado (OLIVEIRA et al.,2019).
Geralmente, a distribuição epidemiológica apresenta variações, dependendo da
região e do período considerado (OLIVEIRA et al.,2020). Conforme Rodrigues
(2015),  entre os anos de 2007 a 2013 foram reportados 155.703 casos de
meningite no Brasil, com a doença no ano de 2013 apresentando alta taxa de
letalidade (9,3%),  sendo o Nordeste  é a segunda região mais afetada pela
doença apresentando 34.223 casos confirmados e 8,44% de letalidade. Desse
modo, por tratar-se de uma condição de progressão rápida, com elevado índice
de incidência e letalidade na região (RODRIGUES, 2015), este trabalho teve
com objetivo desenvolver uma avaliação temporal de infecção por meningite no
estado do Piauí, Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se  de  um  estudo  descritivo,  quantitativo  e  de  base  populacional,
utilizando-se  dados  secundários,  no  qual  foi  realizada  uma  pesquisa
epidemiológica dos casos de meningites notificados no estado do Piauí-Brasil,
entre os anos de 2010 a 2019.   Os dados foram coletados no site do DataSUS,
a partir  do  Sistema de Informação de  Agravos  de Notificação (SINAN).  As
informações estão na seção de informação de saúde (TABNET),  na  opção
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epidemiologia  e  morbidades.  Devido ao estudo ter  utilizado somente  dados
secundários  de  domínio  público  disponibilizados  pelo  Ministério  da  Saúde
através do DataSUS não houve necessidade de submeter essa pesquisa ao
Comitê de Ética de acordo com a Resolução CNS 466/12.
As  variáveis  estudadas  foram  os  anos  de  notificação  por  município  de
residência no estado do Piauí. As informações foram incorporadas no mapa
georreferenciado com a distribuição proporcional de dois anos a cada mapa,
com o propósito de avaliar a evolução da doença. Os dados foram calculados
através de frequências absolutas a distribuição no estado, sendo processados
nos programas Microsoft Office e Microsoft Excel 2019 e Tab para Windows
(TabWin) versão 4.14.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da análise espacial georreferenciada foi possível avaliar a distribuição
dos  casos  de  meningites  no  estado  do  Piauí,  onde  o  maior  número  de
notificações ocorreu na capital  Teresina,  apesar da prevalência também em
Altos, Canto do Buriti, Miguel Alves, Beneditinos, Elesbão Veloso, São Gonçalo
do Piauí e Picos. Desta forma podemos observar uma distribuição heterogênea
do agravo (OLIVEIRA et al.,2020).

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos e Notificação - SINAN
Net. Dados exportados em julho de 2020, sujeito às alterações.
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Casos_confirmados

até 112

112 --| 223

223 --| 335

335 --| 446

446 --| 557

Figura  1  -  Casos  confirmados
segundo  município  de  notificação
no estado do Piauí-BR no período
de 2010 a 2011.

Figura  2-  Casos  confirmados
segundo  município  de  notificação
no estado do Piauí-BR, no período
de 2012 a 2013.



Fonte: Ministério da
Saúde/SVS  - Sistema  de  Informação

de Agravos e Notificação - SINAN Net. Dados exportados  em  julho  de
2020, sujeito às alterações.

A  partir  da  análise  dos  dados,  percebe-se  que  o  município  de  Teresina
apresenta  o  maior  número  de  casos  confirmados  de  meningites.  Tais
informações podem estar relacionadas com o fato de Teresina ser bastante
populosas, o que aumenta a probabilidade do aparecimento da doença, uma
vez a transmissão é por via oral-fecal e respiratória. Por outra perspectiva, é na
capital  do  estado  que  se  encontra  o  Instituto  de  Doenças  Tropicais  Natan
Portela (IDTNP), o qual é referência regional para o diagnóstico e tratamento
de doenças infectocontagiosas. Sendo assim, espera-se que os indivíduos com
suspeita  de  meningites  na  região  apresentem  uma  tendência  a  serem
confirmados  no  município,  aumentando  os  casos  confirmados  nesse  local
(GOMES, et al., 2019).
No Brasil,  ocorreram epidemias de meningites em diversas cidades do país
entre  as  décadas  de  70  e  90.  No  entanto,  atualmente,  assim  como  nos
achados nesse estudo há uma tendência na diminuição da incidência dessa
doença  devido  à  implementação  de  medidas  preventivas,  tais  como  a
quimioprofilaxia e a imunização. A implementação de programas de vacinação
permitiu  no  mundo  uma  notável  redução  da  incidência  e  mortalidade  da
doença,  com redução drástica  da incidência  de  casos de meningite  por  H.
influenzae em populações com taxas de cobertura vacinal elevadas e, mais
recentemente,  com  as  vacinas  conjugadas  antimeningocócica  tipo  C  e

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X

Figura  4-  Casos
confirmados segundo
município  de
notificação no estado
do  Piauí-BR  no
período  de  2016  a
2017.

Figura  5-  Casos
confirmados
segundo  município
de  notificação  no
estado  do  Piauí-BR
no período de 2018 a
2019.

Figura  3-  Casos
confirmados  segundo
município  de
notificação  no  estado
do  Piauí-BR  no
período  de  2014  a
2015.



antipneumocócica contribuindo para alterar o perfil epidemiológico cobertura de
imunização para meningococo C que foi de 77,13% no estado (OLIVEIRA et
al.,2020).
Mesmo  que  a  maioria  dos  casos  confirmados  de  meningites  ocorra  em
Teresina observa-se que em outros municípios do Piauí as notificações são
quase inexistentes. Nesse contexto, se faz necessário a tomada de algumas
medidas que promovam o aumento e melhoramento  das notificações pelos
profissionais de saúde da região. Por exemplo, órgãos reguladores poderiam
incentivar o registro em laboratórios e hospitais (público e privado), além de
educação permanente com capacitação dos profissionais de saúde, explicando
a importância da alimentação com dados no  SINAN (GOMES, et al., 2019).

CONCLUSÕES

Observa-se  que  o  ano  de  2010  apresentou  maior  incidência  de  casos  no
estado havendo uma redução constante nos anos seguintes.  Tal  fato  pode
estar  relacionado  ao  aumento  da  cobertura  de  imunizações.  Assim,  estes
dados  nos  remetem a  uma  expectativa  de  um trabalho  futuro,  onde  serão
analisados os casos notificados de forma uniforme em todas as cidades do
Piauí,  através de uma análise espacial  dos casos subnotificados,  tendo em
vista  que  haja  uma  maior  concentração  do  número  de  notificações  de
meningites no Piauí.
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