
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EPIDEMIOLOGIA 

 

 

 

 

 

Maria de Fátima Fonseca Mota  

 

 

 

 

 

DOENÇA MENINGOCÓCICA EM FORTALEZA DE 1986 A 1998: 

FATORES ASSOCIADOS À SUA EVOLUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza - 1999 

 



 

 

Maria de Fátima Fonseca Mota  

 

 

 

 

 

DOENÇA MENINGOCÓCICA EM FORTALEZA DE 1986 A 1998: 

FATORES ASSOCIADOS À SUA EVOLUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) para obtenção do título de Mestre. 

 

Orientador: Prof. Dra. Terezinha Do Menino 

Jesus Silva Coordenadora: Prof. Dra. Ligia 

Regina S. Kerr Pontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza - 1999 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

M 871 d               Mota, Maria de Fátima Fonseca 

 

Doença meningocócica em Fortaleza de 1986 a 1998: fatores associados à sua 

evolução / Maria de Fátima Fonseca Mota. – Fortaleza, 1999. 

116.: il. 

Orientadora Dra. Terezinha do Menino Jesus Silva. 

Dissertação (mestrado). Universidade Federal do Ceará. Departamento de Saúde 

Comunitária 

1. Meningites. 2. Fatores ambientais. 3. Vacinação.  

Título.  

CDD 616.82. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

DOENÇA MENINGOCÓCICA EM FORTALEZA DE 1986 A 1998: 

FATORES ASSOCIADOS À SUA EVOLUÇÃO 

 

 

 

MARIA DE FÁTIMA FONSECA MOTA 

 

 

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado em Saúde Pública do 

Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito para obtenção do título de Mestre em Saúde 

Pública. 

 

 

 

Data de Aprovação _____/______/______ 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_____________________________________________________ 

Dra. Terezinha do Menino Jesus Silva 

 

 

_____________________________________________________ 

Dra. Ligia Regina S. Kerr Pontes 

 

 

______________________________________________________ 

Dr. José Wellington de Oliveira Lima  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus. 

 

 

Aos meus pais, Fernando e Helenita, a minha gratidão e afeto. 

 

 

Aos meus filhos, Arthur, Helenita e Raul, minha missão de vida, todo o meu carinho e amor. 

 

 

Aos meus irmãos e sobrinhos, que sempre lutaram comigo, o meu respeito. 

 

 



 

 

AGRADECIMENTO 

 

As pessoas que cooperaram para a viabilização desse estudo, afetuosamente expresso aqui o 

meu carinho e agradecimento.  

 

Ligia Regina S. Kerr Pontes, que incentivou-me para o fascínio do tema, colocando-me sua 

disponibilidade em esclarecer as possíveis dúvidas. 

 

José Wellington de Oliveira Lima, pela orientação e críticas importantes na construção do 

estudo e pelo apoio na análise dos dados. 

 

Paulo César de Almeida, pela orientação estatística e pela presteza em atender nos momentos 

solicitados. 

 

Alicemaria Ciarlini Pinheiro, representando a equipe de vigilância epidemiológica da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Fortaleza - SMDS, pela 

inestimável e imprescindível colaboração na coleta dos dados. 

 

Ao grupo que compõe a vigilância epidemiológica da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará 

(SESA), pela atenção quando requisitada. 

 

À equipe técnica da FUNCEME e do IBGE, pela disponibilidade e rapidez em fornecer os 

dados e elucidar as dúvidas. 

 

À Verônica Vieira de Queiroz Lima, amiga e irmã presente em todos os momentos da minha 

vida e com quem sempre partilhei as minhas questões. 

 

À Regina Helena Peixoto Rodrigues, pela amizade, pelo prazer com que desempenha sua 

profissão, pelo apoio constante e pela maneira íntegra de ver a vida. 



 

 

 

Maria de Fatima Felizardo Guerreiro, colega que muito me incentivou durante o curso, com a 

qual contei em todas as horas de alegria e luta. 

 

Márcia Maria Tavares Machado, pela forma alegre e vibrante com que exerce sua profissão, 

pelas contribuições recebidas no curso e pela maneira de enfrentar a vida. 

 

Aos colegas de mestrado Marcelo, Ivoneide, Sharmênia, Ianara, Sérgio, Luciano e Cleber pelo 

prazer da convivência e pela enriquecedora troca de experiências.  

 

Ao grupo administrativo do curso de mestrado, Zenaide, Liduína, Conceição, Roberto e 

Dominique, pela assistência e gentileza com que sempre me foi dispensada. 

 

À Tereza Alves de Paiva, ser humano sensível e de fundamental importância na viabilização 

deste estudo.  

 

À Socorro, Marily, Fátima e Regina, amigas das quais poucos possuem. 

 

Ao Dr. Adalberto Studart Filho, profissional importante na minha vida, sem o qual hoje não 

estaria aqui presente. Sendo a primeira pessoa, a me sensibilizar pelo tema, devido a sua 

forma de enfrentamento do problema e pelo exemplo no exercício de sua profissão. 

 

 

 

 

A todos que por algum motivo sofreram com a doença meningocócica 

 



 

 

 

Agradecimento Especial 

 

 

 

 

 

 

À minha orientadora Terezinha do Menino Jesus Silva, pela importante 

experiência científica, busca constante do conhecimento, pelo incentivo nos momentos 

difíceis e pela competência e eficiência. Contribuiu de forma decisiva na elaboração desse 

trabalho, sem medir esforços e horas de estudo, esteve presente nas dúvidas ou encaminhando 

as questões para soluções efetivas. Sua disponibilidade para orientar e ajudar, como sua 

maneira simples em transmitir seus conhecimentos, tiveram repercussão direta no 

desenvolvimento deste estudo. O meu muito obrigada.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Cinturão da Meningite                                                                            21 

Figura 2 - Mapa de Fortaleza por Distritos Sanitários                                                   45 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS  

 

Quadro 1 - Epidemias no Século XX                                                                      27 

Quadro 2 - Distribuição dos Bairros no Município de Fortaleza por Distritos Sanitários   44 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 - Distribuição da Incidência e Letalidade por Sexo e Faixa Etária da Doença 

Meningocócica em Fortaleza, de 1989 a 1998.                                                           66 

Gráfico 2 - Distribuição da Doença Meningocócica por Forma Clínica e por Períodos em 

Fortaleza, de 1986 a 1998.                                                                                    67 

Gráfico 3 - Distribuição dos Casos da Doença Meningocócica por Faixa Etária e por 

Intervalos de Meses Antes e Após a Vacinação com a VA-MENGOG-BC em Fortaleza, 1995 

a 1998.                                                                                                              69 

Gráfico 4 - Doença Meningocócica em Fortaleza de 1986 a 1998 Incidência Mensal, Limite 

Superior Endêmico e 3º Quartis                                                                             78 

Gráfico 5 - Distribuição da Doença Meningocócica e a Precipitação Pluviométrica em 

Fortaleza, de 1994 a 1998.                                                                                  80 

Gráfico 6 - Distribuição da Doença Meningocócica e da Umidade Relativa do Ar em 

Fortaleza, de 1994 a 1998.                                                                                                  80 

Gráfico 7 - Distribuição da Doença Meningocócica e da Evaporação do Ar em Fortaleza, de 

1994 a 1998.                                                                                                       80 

Gráfico 8  - Distribuição da Doença Meningocócica e da Insolação do Ar em Fortaleza, de 

1994 a 1998.                                                                                                      80 

Gráfico 9 - Distribuição dos Casos da Doença Meningocócica e Temperatura do Ar em 

Fortaleza, de 1986 a 1998. 81 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - População de Fortaleza por Faixa Etária de 1980 a 1998                             41 

Tabela 2 - População de Fortaleza por Período e  Faixa Etária de 1986 a 1998                42 

Tabela 3 - Distribuição dos Números de Casos, Incidência, Óbito, Mortalidade e Letalidade 

da Doença Meningocócica em Fortaleza, 1986 a 1998.                                               65 

Tabela 4 - Distribuição do Número de Casos, Óbitos e Taxas de Incidência, Mortalidade e 

Letalidade por Doença Meningocócica e por Período no Município de Fortaleza, de 1986 a 

1998.                                                                                                               78 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

AGRADECIMENTO ...................................................................................................................... 6 

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................................... 9 

LISTA DE QUADROS ................................................................................................................. 10 

LISTA DE GRÁFICOS ................................................................................................................. 11 

LISTA DE TABELAS .................................................................................................................. 12 

SUMÁRIO ..................................................................................................................................... 13 

I PROJETO DE PESQUISA ......................................................................................................... 16 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 17 

1.1. Aspectos Epidemiológicos ..................................................................................................... 18 

1.1.1 Gerais .................................................................................................................................... 18 

1.1.2 Distribuição por Grupo Etário .............................................................................................. 19 

1.1.3 Distribuição por Sexo ........................................................................................................... 19 

1.1.4 Distribuição por Forma Clínica ............................................................................................ 20 

1.1.5 Fatores Socioeconômicos e Ambientais ............................................................................... 20 

1.1.6 Letalidade ............................................................................................................................. 23 

1.1.7 Patogenicidade ...................................................................................................................... 23 

1.1.8 Medidas Preventivas ............................................................................................................. 24 

1.2 Diagnóstico .............................................................................................................................. 24 

1.2.1 Manifestações Clínicas ......................................................................................................... 24 

1.2.2 Exames Laboratoriais ........................................................................................................... 25 

1.3 A Doença Meningocócica no Mundo ...................................................................................... 25 

1.3.1 Epidemias no Século XIX .................................................................................................... 26 

1.3.2 Epidemias no Século XX ...................................................................................................... 26 

Junqueira, 1914 .............................................................................................................................. 27 

Marzochi, 1977 .............................................................................................................................. 28 

Nesta década o sorogrupo predominante foi o B ........................................................................... 31 

Schwartz et al., 1989...................................................................................................................... 31 

Austrália - 1982 a 1983 ................................................................................................................. 31 

1.4 A Doença Meningocócica no Brasil ........................................................................................ 33 

1.5 A Doença Meningocócica no Ceará ........................................................................................ 35 

1.6 Vacinas .................................................................................................................................... 35 

1.6.1 A Vacina VA-MENGOC-BC ............................................................................................... 36 

2 OBJETIVOS ............................................................................................................................... 38 

2.1 Geral ........................................................................................................................................ 38 

2.2 Específicos ............................................................................................................................... 38 



 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS ....................................................................................................... 39 

3.1 Delineamento do Modelo ........................................................................................................ 39 

3.2 População de Referência ......................................................................................................... 39 

3.3 População de Estudo ................................................................................................................ 43 

3.4 Variáveis Estudadas ................................................................................................................. 46 

3.4.1 Variável dependente ............................................................................................................. 46 

3.4.2 Variáveis independentes ....................................................................................................... 46 

3.5 Coleta dos Dados ..................................................................................................................... 48 

3.6 Processamento dos Dados ....................................................................................................... 48 

3.7 Análise dos Dados ................................................................................................................... 48 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 49 

5 TRABALHO DE CAMPO ......................................................................................................... 56 

5.1 Coleta de Dados ....................................................................................................................... 56 

5.2 Dificuldades ............................................................................................................................. 56 

5.3 Amostragem ............................................................................................................................ 57 

5.4 Processamento dos Dados ....................................................................................................... 57 

5.5 Análise dos Dados ................................................................................................................... 57 

5.6 Colaboração ............................................................................................................................. 57 

II ARTIGO .................................................................................................................................... 59 

Artigo Científico I ......................................................................................................................... 60 

1 Introdução ................................................................................................................................... 62 

2 Metodologia ................................................................................................................................ 63 

3 Resultados ................................................................................................................................... 64 

3.1 Variáveis Relacionadas à Pessoa ............................................................................................. 65 

3.2 Distribuição da Meningite Meningocócica em Relação às Outras Meningites ....................... 67 

3.3 Forma Clínica .......................................................................................................................... 67 

3.4 Diagnóstico .............................................................................................................................. 68 

3.5 Unidade de Atendimento ......................................................................................................... 68 

3.6 Vacina ...................................................................................................................................... 68 

4 Discussão .................................................................................................................................... 69 

5 Conclusão ................................................................................................................................... 71 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................................... 72 

Artigo Científico II ........................................................................................................................ 73 

1 Introdução ................................................................................................................................... 75 

2 Metodologia ................................................................................................................................ 76 

3 Resultados ................................................................................................................................... 77 



 

 

3.1 Variáveis Relacionadas ao Tempo .......................................................................................... 77 

4 Discussão .................................................................................................................................... 81 

5 Conclusão ................................................................................................................................... 83 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................................... 85 

III ANÁLISE CRÍTICA DA DISSERTAÇÃO ............................................................................. 87 

1 Fatores Possíveis de Confusão ................................................................................................... 88 

2 Fatores Possíveis de Soluções .................................................................................................... 88 

3 Sugestões para Novas Pesquisas ................................................................................................ 88 

APÊNDICE ................................................................................................................................... 89 

LISTA DE APÊNDICE - ARTIGO I ............................................................................................ 92 

LISTA DE APÊNDICE - ARTIGO II ........................................................................................... 96 

ANEXO ....................................................................................................................................... 100 

ANEXO 1 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO ............................................................................ 101 

Anexo 2 - Ficha Epidemiológica dos Casos de Meningites ........................................................ 105 

Anexo 3 – Ficha Individual de Investigação – SINAN ............................................................... 107 

Anexo 4 – Mapa Controle de Aplicação da Vacina VA-MENGOC-BC .................................... 109 

GLOSSÁRIO ............................................................................................................................... 110 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PROJETO DE PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A doença meningocócica (DM) é uma infecção bacteriana aguda e grave, de início 

súbito, causada pela Neisseria meningitidis (meningococo) que é um diplococo gram-

negativo, intracelular, não esporulado, capsulado, que possui uma membrana externa típica e 

sobrevive nas mucosas do trato respiratório superior do homem (Griffiss et al., 1987; 

Camargo & Hidalgo, 1990; Ceará, 1994; Ceará, 1996). 

Com base nos antígenos polissacarídeos de sua cápsula, o meningococo está 

classificado em 13 sorogrupos: A, B, C, D, H, I, K, L, X, Y, Z, W135 e 29E (Frasch et al., 

1985; Ceará, 1994; Ceará, 1996). Os três primeiros sorogrupos são os responsáveis por cerca 

de 90% de todos os casos da doença meningocócica em todo o mundo, e as demais 

ocorrências são atribuídas aos sorogrupos Y e W135 (Jones e Jobin, 1976; Caugant et al., 

1987; Frasch, 1991). Kuzemenska (1984) relata a identificação de um caso de doença 

meningocócica pelo sorogrupo X em um estudo realizado na antiga Checoslováquia entre 

1970 e 1982. O meningococo ainda se classifica em sorotipos e subtipos, de acordo com as 

características de suas proteínas da membrana externa e em imunotipos segundo os antígenos 

lipopolissacárides. Em sua maioria, as proteínas da membrana externa do meningococo são 

classificadas nas classes 1, 2, 3, 4 e 5, de acordo com seu peso molecular (Frasch et al., 1985). 

São as das classes 2 e 3 que definem os sorotipos e as das classes 1, os subtipos (Zollinger et 

al., 1984; Frasch et al., 1985; Caugant et al., 1987; Vedros, 1987). 

São conhecidos mais de 20 sorotipos, designados por números arábicos. Assim, uma cepa 

pode ser identificada pelo sorogrupo, de acordo com os polissacárides, por sorotipo e subtipo, 

conforme com as proteínas da membrana celular, e por imunotipo, consoante os 

lipopolissacárides. Por exemplo: B:15:P1.16:L3,8, onde B é o sorogrupo, 15 o sorotipo, P1.16 

o subtipo e L3,8 é o imunotipo (Camargo & Hidalgo, 1990; Frasch, 1987; Caugant et al., 

1987). 

As infecções invasivas causadas pelo meningococo podem se apresentar sob diferentes 

formas, porém, na maioria absoluta dos casos, o diagnóstico corresponde aos quadros de 

meningite e/ou meningococcemia. Em algumas pessoas, após a infecção inicial na 

nasofaringe, ocorre disseminação para as meninges, causando a meningite ou invadindo 

vários órgãos, caracterizando um quadro de septicemia, a meningococcemia. Estas duas 
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formas podem aparecer concomitantemente ou não. A meningococcemia é a forma mais 

grave, instalando-se de modo agudo com sintomas de febre, calafrios, mal-estar, prostração e 

manifestações hemorrágicas, predominantemente petequiais. Os sinais de meningite em razão 

do meningococo são indistingüíveis daqueles das meningites bacterianas agudas de outras 

etiologias, como por hemófilo ou pneumococo (Gold, 1987; Camargo & Hidalgo, 1990; 

Ceará, 1994; Gama, 1995; Ceará, 1996). 

Na fase inicial da doença meningocócica, o aparecimento de lesões cutâneas 

purpúricas, especialmente petéquias, é da ordem de 40 a 60%, caracterizando a 

meningococcemia. As lesões purpúricas da meningococcemia são ricas em meningococos, e a 

bacterioscopia, bem como a cultura de seu conteúdo, permitem a confirmação diagnóstica em 

cem por cento dos casos (Ceará, 1996). 

1.1. Aspectos Epidemiológicos  

1.1.1 Gerais  

A doença meningocócica (DM) representa um importante problema de saúde pública em 

razão da sua magnitude, da sua letalidade e do caráter endêmico e epidêmico que apresenta 

no mundo inteiro. Somente a meningocócica predomina em forma epidêmica, cujos 

intervalos, intensidade e duração variam conforme as características das regiões onde 

ocorrem e de acordo com o tipo do meningococo. Classicamente, admite-se uma variação 

cíclica do início epidêmico da doença a certos espaços de tempo, em média de 6 a 12 anos 

(Marzochi et al., 1977; Blakebrough et al., 1982; Abrahams, 1992). Durante as epidemias, 

costuma prevalecer sorogrupo único, enquanto que há vários nas endemias (Griffiss et al., 

1987; São Paulo, 1989). Em forma endêmica, ocorre com freqüência de aproximadamente 

de 1 a 5 casos por 100.000 habitantes por ano, já em situações epidêmicas pode alcançar 

taxas de 500 casos por 100.000 habitantes (Olcen et al., 1981). 

O surgimento da DM está associado a vários fatores, dentre os quais mencionamos: os 

políticos e socioeconômicos, os relacionados à organização dos serviços, os pessoais, os 

culturais, os ambientais, e os inerentes ao bioagente patogênico. As condições 

epidemiológicas específicas que determinam o aparecimento das epidemias, apesar de 

inúmeros estudos realizados em todo o mundo, não estão ainda claramente estabelecidas. A 

DM é comum em climas temperados e tropicais, podendo se apresentar de modo esporádicos 

durante todo o ano nas áreas rurais e urbanas, com aumento do número de casos nos períodos 
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chuvosos, em decorrência das condições precárias de saneamento e habitação ou ainda está 

associada a períodos de seca como os registrados no continente africano. As aglomerações 

humanas e a diminuição temporária da resistência imunológica, provocada por infecção 

respiratória repetitiva, tem sido apontadas por alguns autores como fatores que predispõem os 

grupos de maior risco em contrair a doença. A suscetibilidade à DM é geral a imunidade 

conferida pela doença é específica para cada sorogrupo de meningococo, desconhecendo-se 

precisamente o grau e a duração dessa imunidade, vale salientar ainda, a ausência de 

imunidade cruzada entre os diferentes sorogrupos conhecidos (Greenwood, 1984; Schwartz et 

al., 1989; Greenwood, 1991; Moore, 1992; Gama, 1995; Ceará, 1995; 1996). 

Apesar de ser mais frequente no primeiro ano de vida, raramente acontecendo antes 

dos três meses, a meningite meningocócica, também afeta adultos jovens e apresenta maior 

número de casos em homens que em mulheres, sendo mais comum em adultos recém-

agrupados que vivem em alojamentos (Wyndham, 1978; Greenwood et al., 1979; Marzochi et 

al., 1981; Baez & Moya, 1994). 

1.1.2 Distribuição por Grupo Etário 

As crianças constituem o grupo populacional mais susceptível à DM, às suas seqüelas 

e à própria mortalidade pelo meningococo. Os meningococos B e C atingem principalmente 

os menores de 5 anos, quando comparados ao sorogrupo A, que costuma afetar crianças 

maiores e adultos jovens. Os períodos epidêmicos, pelo fato de estarem relacionados com o 

sorogrupo da Neisseria meningitidis, também variam na sua distribuição pelas faixas etárias 

(Greenwood et al., 1979; Marzochi et al., 1981; Peltola, 1983; Tikomirov, 1987; Gold, 1987; 

Schwartz et al., 1989; Rios-Gonçalves et al., 1990; Bjune et al., 1991). 

1.1.3 Distribuição por Sexo 

 Ambos os sexos são acometidos pela DM, porém o masculino tem apresentado maior 

incidência, tanto em períodos endêmicos quanto epidêmicos, seja em países desenvolvidos ou 

em desenvolvimento (Iverson, 1976; Marzochi et al., 1977; Greenwood et al., 1979; Peltola, 

1983; Tikomirov, 1987; Rios-Gonçalves et al., 1990; Kemp, 1994). A explicação relata que o 

predomínio nos homens decorre de maior exposição social. Marzochi et al., (1977) em 

Londrina (PR), durante epidemia, demonstraram uma maior incidência em lactentes e pré-

escolares do sexo masculino, quando submetidos ao mesmo tipo de exposição a que se sujeita 

o feminino; acreditam os autores, tratar-se de possível fator de imunidade ligado ao sexo, pois 
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semelhante resultado foi encontrado em outras doenças infecciosas. Kemp (1994) em estudo 

realizado em Campinas (SP), no grupo etário compreendido entre 15 e 49 anos, o coeficiente 

médio foi aproximadamente duas vezes maior no sexo masculino em relação ao feminino 

nesta mesma faixa etária. 

1.1.4 Distribuição por Forma Clínica 

Conforme Kemp (1994), em Campinas, foi alta a proporção de meningococcemia, em 

geral maior do que 60%, associada ou não a quadro clínico de meningite. O número de casos 

desta forma clínica aumentou na ordem cronológica do estudo. Este aumento pode estar 

relacionado com a presença do sorogrupo C segundo o mesmo autor. 

Gold (1987) refere que a meningococcemia é encontrada em 60% dos casos 

provocados pelos sorogrupos B, C e Y, e em 15% dos casos pelo sorogrupo A. 

Camargo & Hidalgo (1989; 1990) relatam que nas epidemias de 1988, em São Paulo, a 

meningococcemia com ou sem meningite significou 56% dos casos, e em 1990 representou 

59%, sendo o sorogrupo B o que predominou. 

Classicamente, a presença de meningococcemia associada ou não a meningite 

meningocócica varia de 30 a 60% dos casos (McGee & Kaiser apud Gama, 1995) 

1.1.5 Fatores Socioeconômicos e Ambientais 

Alguns estudos abordando DM e fatores climáticos, encontraram maior incidência da 

doença em meses frios (Gover e Jackson, 1946; Bell e Silber, 1971; Inverson, 1975; Marzochi 

et al., 1977; Yague et al., 1980; Grenwood, 1984; Camargo & Hidalgo, 1989; São Paulo, 

1989), enquanto outros foram durante a estação quente, seca e empoeirada e diminuindo esta 

incidência logo após as chuvas (Greenwood et al, 1979; Marzochi et al., 1979, Cheesbrough, 

1995). 

A variação da incidência pode ser observada tanto em períodos endêmicos quanto 

epidêmicos e decorre da melhor chance de transmissão pois, em razão do frio, há 

possibilidade maior de aglomerações em ambientes fechados e a superposição de doenças 

respiratórias; fato que, por sua vez, foi contestado por Sicé e Brochen, em 1940. Uma 

publicação da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA), em 1996, relatou que nos 

períodos chuvosos, em decorrência das condições precárias de saneamento e habitação, das 

aglomerações humanas em pequenos espaços, da diminuição temporária da resistência 
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imunológica, provocada por infecções respiratórias repetitivas, esses fatores predisporiam 

grupos de maior risco a contrair a doença. Marzochi, (1985); Schmid e Galvão (1961), não 

encontraram associação na ocorrência de DM e pluviosidade. 

“Cinturão da Meningite” (figura 1) é uma área localizada na região semi-árida da 

África, ao sul do Saara e ao norte da linha do Equador (Marzochi et al., 1979; Peltola, 1983; 

Tikhomirov, 1987). A Organização Mundial da Saúde tem estimado para esta área uma 

incidência média anual de aproximadamente 70 casos por 100.000 habitantes e uma variação 

cíclica do início epidêmico da doença a espaços de intervalo de tempo menores do que a 

média clássica esperada (Peltola, 1983). A queda da imunidade coletiva da população, seja 

pela perda desta imunidade em razão do tempo, ou pela introdução de indivíduos não imunes 

à comunidade, a presença de diferentes sorogrupos, sorotipos ou cepas, sem que haja proteção 

cruzada efetiva, além de características do meio ambiente, são fatores correlacionados à 

característica cíclica da doença (Marzochi et al., 1979).  

Estudos realizados na África por Lapeyssonie (1963; 1968) e Cheesbrough (1995) 

questionaram a possibilidade uma maior ocorrência da DM, não só em virtude das 

aglomerações relacionadas ao frio, como também, da associação à baixa umidade relativa (ou 

absoluta) do ar, que favoreceria o ressecamento das mucosas das vias aéreas superiores, 

diminuindo a defesa local e ensejando a penetração do meningococo.  

Figura 1 - Cinturão da Meningite 
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Deve ser ressaltado também que nem sempre essa sazonalidade é observada. 

Normalmente, a DM ocorre na forma endêmica sobre a qual se superpõem ondas epidêmicas, 

com intervalos e duração variáveis (São Paulo, 1989), não ficando claro o padrão de 

sazonalidade referido comumente na literatura. Exemplo disto temos em Campinas, onde 

foram observados por Marzochi (1985) picos da doença que ocorreram não só nos meses com 

baixa temperatura, como também se registraram elevados nos meses quando as temperaturas 

médias mínimas mensais estavam mais altas. Outros estudos foram realizados por Peltola 

(1983), na Finlândia, entre 1973 a 1976, nos períodos epidêmicos e não epidêmicos, e na 

Noruega, em 1973, quando não ficou definida uma clara distribuição sazonal dos casos. Para 

Cheesbrough (1995), a forma como o clima modula a DM continua pouco clara, observação 

corroborada por Greenwood et al. (1979) que ressaltou o fato das estações acontecerem todo 

os anos e as epidemias não. 

Marzochi (1977; 1985), discutindo a influência dos fatores climáticos (temperatura, 

umidade relativa do ar mínima e chuvas) e as variáveis socioeconômicas (renda familiar, 

habitantes por domicílio, tempo de residência no mesmo bairro, grau de instrução, densidade 

demográfica e faixa etária) na ocorrência da DM, em Londrina, durante o período de 1973 a 

1975, quando foram isolados os sorogrupos A e C, concluiu haver associação inversa entre 

DM e as variáveis umidade relativa do ar mínima, renda familiar, tempo de residência no 

mesmo bairro, grau de instrução e faixa etária. Quanto à temperatura, não ocorreu associação, 

pois observou picos da doença em meses com temperatura baixa e em outros com temperatura 

alta. Já em relação à chuva, Marzochi (1985) não encontrou associação na ocorrência da DM 

e pluviosidade.  

Quanto às variáveis densidade demográfica ou habitantes por domicílio, Marzochi 

(1981), Barata (1988) e Barroso (1994) discutiram estas hipóteses como fatores de 

favorecimento de maior incidência da DM, entretanto, Fraser et al., (1973) contestaram tais 

suposições. Marzochi (1981), em estudo sobre morbidade, cita aglomeração, número de 

pessoas por domicílio ou dormitório, precárias condições de vida, subnutrição, contato com 

suscetíveis e portadores, como fatores de maior probabilidade de aquisição da DM. 

Greenwood et al. (1979) relata ocorrência de poucos casos de DM em classes sociais mais 

elevadas e profissionais de hospitais.  

Wyndham (1978), estudando a variação sazonal em doenças respiratórias agudas e 

meningites em mineiros pretos recém alojados, verificou uma relação direta entre DM e 
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aglomeração de novos suscetíveis nos alojamento. Não soube explicar, no entanto, por que há 

anos que ocorrem epidemias e outros não, ou por que o recrutamento dos mineiros às vezes 

tem associação com o aumento de casos e outras vezes não, se a vinda de recém-ingressos 

acontece anualmente. De nota foi o fato que, quando o recrutamento tem associação com o 

aumento de casos, estes ocorrem algumas semanas após a chegada dos recrutas no 

alojamento. Wyndham encontrou, neste mesmo estudo, uma relação inversa entre a umidade 

relativa do ar e a DM, assim como identificou o fato de que a da temperatura não exerceu 

nenhuma influência em relação à incidência da patologia. 

1.1.6 Letalidade 

A letalidade da doença meningocócica é diretamente proporcional ao tempo decorrido 

entre o início dos sintomas e o diagnóstico, com a consequente instituição do tratamento 

específico, o que confere importância ao diagnóstico precoce (Ceará, 1996). 

Conforme a OPAS (apud Ceará, 1995), a letalidade máxima não deve ultrapassar os 

10%, com os recursos tecnológicos de hoje. Após o advento do tratamento com antibióticos, a 

letalidade caiu bastante, apresentando, em períodos endêmicos, taxas variando entre 5% a 

20%, de acordo com o sorogrupo prevalente do meningococo (São Paulo, 1989; Benenson, 

1995). Nas meningococcemias, a letalidade é mais alta, ficando entre 30% e 40%, de acordo 

com São Paulo (1989), Inverson (1975) e Vedros (1987). Em qualquer situação, a letalidade 

esteve sempre correlacionada à faixa etária, sendo maior nos menores de 1 ano e em maiores 

de 60 anos, pois são os grupos que possuem menores condições de defesa orgânica. Segundo 

Gold (1987), idades extremas são fatores de mau prognóstico para o paciente. Kemp (1994) 

também comprovou em seu estudo maior letalidade nos menores de 1 ano e em indivíduos de 

50 anos e mais, sendo ainda maior neste último grupo. 

Em períodos epidêmicos, observa-se uma letalidade menor (São Paulo,1989). Isto foi 

atribuído à terapêutica, à realização de diagnósticos precoces, entre outras medidas 

adequadamente adotadas (Bell e Silber, 1971). 

1.1.7 Patogenicidade 

O estado de portador é assintomático, sendo a forma mais comum da infecção 

meningocócica. Aproximadamente 5% a 10% do contingente populacional são portadores por 

períodos variáveis, que vão de semanas a meses (Herrera, 1984; Cheesbrough, 1995). 
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A enfermidade se transmite por contato direto pessoa a pessoa através das gotículas de 

flügge de secreções das vias nasais e faringe de pessoas infectadas ou portadores 

assintomáticos (principalmente adultos). A transmissão indireta, através de objetos 

contaminados com as secreções do doente, é de importância discutida, pois sabemos que o 

meningococo é extremamente sensível às variações de temperatura e ao ressecamento, 

sobrevivendo pouco tempo no meio ambiente.  

O homem é o único reservatório e fonte de infecção, variando o período de incubação 

de 2 a 10 dias, mais regularmente é de 3 a 4 dias. A transmissibilidade termina quando a 

bactéria desaparece das secreções do nariz e da boca e a imunidade é grupo específico, de 

duração desconhecida, não havendo imunidade cruzada entre os diferentes sorogrupos (Baez 

& Moya, 1994; Ceará, 1994). 

1.1.8 Medidas Preventivas 

Embora se saiba de todas as incertezas sobre o controle da DM, algumas medidas são, 

em geral, reconhecidamente imprescindíveis à redução dos casos, dos óbitos e à vigilância da 

DM, tais como: a qualidade da assistência médica (diagnóstico precoce e tratamento 

adequado), o diagnóstico laboratorial, incluindo a sorogrupagem do meningococo, e, se 

possível, a disponibilidade de técnicas mais acuradas em sua caracterização, além da 

investigação epidemiológica, visando à profilaxia dos comunicantes (bloqueio) o mais 

rapidamente possível (Camargo & Hidalgo, 1989; Moore et al., 1990). 

A droga de escolha para a quimioprofilaxia é a rifampicina, que deve ser ministrada o 

mais precocemente possível, ideal antes de 24 horas e até no prazo máximo de 10 dias após 

início dos sintomas do caso-índice, em dose adequada, simultaneamente a todos os contatos. 

A rifampicina deverá ser administrada ao paciente após a alta hospitalar no esquema da 

quimioprofilaxia, visando à eliminação do meningococo de sua orofaringe. Não está 

contraindicado o uso da rifampicina para a gestante contactante. Conforme literatura (nacional 

e internacional), assim como a experiência brasileira, não foram observadas reações colaterais 

nas gestantes ou constatadas teratogenias (Ceará, 1996). 

1.2 Diagnóstico 

1.2.1 Manifestações Clínicas  
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O quadro clínico depende da idade do paciente, de modo que os lactentes apresentam 

características clínicas diferentes das crianças maiores e dos adultos. As principais 

manifestações clínicas são início súbito, cefaleia, náuseas, vômitos e convulsão. 

Posteriormente, o doente pode evoluir com sonolência, estupor e coma. Rigidez de nuca e 

sinais meníngeos completam o quadro clássico da meningite e as lesões dermatológicas 

(petequeias ou manchas purpúricas) orientam o médico para que o diagnóstico de doença 

meningocócica seja suspeitado. A surdez é a principal complicação, instalando-se de maneira 

rápida e irreversível, e se faz presente em aproximadamente 10% dos casos (Baez & Moya, 

1994). 

1.2.2 Exames Laboratoriais 

Conforme Baez & Moya (1994); Ceará (1994) e Ceará (1996), os exames laboratoriais 

que orientam a busca do agente bacteriano são essenciais para a confirmação etiológica do 

caso e favorecem o conhecimento de quão comprometido se encontra o sistema orgânico com 

suas complicações. São eles: bacterioscopia, citoquímica, contraimunoeletroforese, cultura do 

líquor ou sangue, látex, cultura de lesões de pele e hemograma completo.  

1.3 A Doença Meningocócica no Mundo 

Supõem-se que a DM corresponda a relatos de “febres cérebro-espinhais” feitos por 

Hipócrates em 400 a.C., porém, somente no ano de 1805, em Genebra, Gasparo Vieusseux 

descreveu e caracterizou, clínica e anatomopatologicamente, a "febre cerebral maligna não 

contagiosa" (Junqueira, 1914 ; Rolleston, 1919). 

A Neisseria meningitidis foi descrita em 1887 por Anton Weichselbaum, em Viena, 

após estudos de líquor post-mortem de um paciente infectado de meningite purulenta 

(Junqueira, 1914). Em 1902, Salomon isolou o meningococo, pela primeira vez, em 

hemoculturas (Prakash e Ray, 1968; Brasil, 1985; Griffiss et al.; 1987). Em 1909, fazem-se 

conhecidos diferentes tipos imunológicos de meningococos, e em 1913, Flexnea, introduz 

uma forma efetiva de soroterapia; este tratamento foi relegado em 1939, pela terapia 

sulfamídica. Durante a Segunda Guerra Mundial se realizaram extensas experiências que 

confirmaram a eficácia de medicamentos antibacterianos, não somente para a cura da 

enfermidade como também como agentes profiláticos para controlar as epidemias (Strofflini e 

Carbonari, 1992; Branham, 1940). 
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1.3.1 Epidemias no Século XIX 

A meningite meningocócica epidêmica não foi reconhecida como enfermidade 

transmissível até o começo do século XIX. A partir de então, foram acontecendo epidemias 

em todos os continentes, especialmente entre militares. O agente causal foi inicialmente 

denominado Diplococcus intracellularis meningitidis (Prakash e Ray, 1968; Brasil, 1985; 

Griffiss et al., 1987). 

Há relatos de epidemias desde o início século XIX em regiões de todo o mundo, sendo 

a primeira delas na Suíça, no ano de 1805. Nestes relatos, foram observadas diferenças na 

intensidade e também na extensão das áreas geográficas atingidas pelas epidemias. Nos 

Estados Unidos da América (EUA), Danielsen e Mann descreveram uma longa epidemia que 

vai de 1806 até 1830, em grande parte do território desse País. Lespès descreveu na França 

uma epidemia que teve inicio em 1837 e se propagou por toda a Europa, em especial nos 

países escandinavos, estendendo-se até 1850. Hedrich (1952) descreveu ter ocorrido uma 

epidemia durante a Guerra Civil nos EUA, de 1861/65 a 1873. Conforme Lapeussonie (1968), 

nos anos de 1885/86, foram atingidos os EUA e as ilhas Fiji. Em 1896, abrangeu a Argélia e 

novamente os EUA e a Europa (Junqueira, 1914; Roleston, 1919; Hedrich, 1952; 

Lapeussonie, 1968; Bell e Silber, 1971; Marzochi et al., 1979). 

1.3.2 Epidemias no Século XX 

Durante este século, observa-se um aumento progressivo da doença meningocócica, 

tanto em relação ao número de casos e coeficiente de incidência, quanto a sua distribuição 

geográfica. Foram registradas grandes epidemias pelo mundo, sendo que as maiores 

ocorreram na primeira metade do século XX nos Estados Unidos, Brasil, França, Canadá, 

Chile, Bélgica, Noruega e Argentina (Hedrich, 1931; Schimid e Galvão, 1961; Inverson, 

1975; Moraes et al., 1974; Marzochi et al., 1979; Band et al., 1983). 
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Quadro 1 - Epidemias no Século XX 

 

Período Local Observações Autores 

1900 - 1919 

 

Portugal - 1901 a 1903 

Letalidade de 70% e a mortalidade atingiu 45 óbitos por 

100.000 habitantes 

Junqueira, 1914 

EUA- Nova Iorque 1904 a 1906 Bell e Silber, 1971 

Grã-Bretanha - 1907 Rolleston, 1919 

EUA - 1908 a 1913 
Abrangendo desde a costa do Pacífico até o sudoeste do 

país 
Hedrich, 1952 

1920 - 1929 

Europa Ásia, África e os EUA 

A Europa foi alcançada em dois terços do seu território e os 

EUA, em 1929, foram registrados aproximadamente 11.000 

casos, com 5.208 mortes uma letalidade de torno 47,3%  

Hedrich, 1931 

Gover e Jackson, 1946 

Hedrich, 1952 

Alemanha, em 1922 a 1923 
Ocorreram 1.622 casos  

Brasil, 1975  

1930 - 1939 

Inglaterra e Países de Gales - 

1931 
Registrados 2.152 casos e 1.44

 
0 óbitos  

Brasil,1975 

EUA e Ásia Gover e Jackson, 1946 
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Quadro 1 - Epidemias no Século XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Período Local Observações Autores 

1940 - 1959 

Europa, Oceania e 

América do Norte 

Durante e após a segunda Guerra Mundial (anos 40 e 50), o 

meningococo encontrou ambiente favorável à sua transmissão, isto é, 

aglomerações de populações em condições precárias de vida 

Marzochi, 1977 

Marzochi et al., 1977. 

Apresentou se epidemicamente em vários países Freyche, 1951  

África 

Apresentou epidemias bastantes vultosas. A DM passou a ser 

endêmica/epidêmica em alguns países, os quais constituíram o chamado 

“Cinturão da Meningite” 

Freyche, 1951 

Tikhomirov, 1987 

Greenwood, 1991 

América do Sul 

A primeira epidemia registrado foi no Chile, nos anos de 1941 a 1943, 

na época, só foi superada pelas africanas 
Horwitz e Peroni, 1943 

No Brasil, em São Paulo e no Paraná aconteceu epidemia entre 1945 a 

1951  

Schmid e Galvão, 1961 

Carvalho, 1951 

América do Norte 

e América Sul 

Na década de 50, não foram verificados surtos de grandes proporções 

mas mesmo assim, não deixaram de ocorrer epidemias entre militares e 

em determinados grupos da população civil  

Bristow et al., 1965 

Reed et al., 1966 
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Quadro 1 - Epidemias no Século XX 

 

Período Local Observações Autores 

1960 - 1969 

África 
Surtos em grandes proporções, como exemplo, temos a Nigéria, 

entre 1960 e 1962, com 70.000 casos registrados 

Kent, 1970;  

Thomson, 1967 

EUA e Europa 

Surtos em pequenas proporções 
Kent, 1970;  

Thomson, 1967 

Desenvolveram-se estudos sobre a DM em 1963, onde foi 

demonstrada a resistência de diversas cepas do meningococo às 

sulfonamidas medicamento usado deste as décadas de 40 e 50 no 

combate a doença. Este fato motivou novas buscas de vacina contra 

a DM 

Greenfield e 

Feldman, 1967 

Goldschneider et al., 

1969a; b; 

Gotschlich et al., 

1969a;b 
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Quadro 1 - Epidemias no Século XX 

 

Período Local Observações Autores 

1970 - 1979 

EUA, Finlândia, Romênia, 

Noruega, Grã-Bretanha, 

Bélgica, Nigéria, Vietnã, 

Costa Rica, Argentina e 

Brasil 

Nesta década aconteceram epidemias em diversos países, o 

meningococo A predominou na maioria deles  
Peltola, 1983 

Islândia em 1976 - 1977 

Foram registrados casos pelos sorogrupos A (27%) e B (73%) com 

um coeficiente de incidência em 1976 de 37,7 casos por 100.000 

habitantes 

Poolman et al, 1986 

Cuba 

Em 1976, ocorreu uma epidemia causada pelo sorogrupo C. Após 

vacinação na faixa etária de 3 meses a 19 anos com a vacina 

antimeningococo AC em 1979, a incidência da doença permaneceu, 

mas o agente causal foi identificado como sorogrupo  B. A 

epidemia teve seu ápice em 1983, quando o coeficiente de 

incidência chegou a 14,4 casos por 100.000 habitantes. 

Galguera, et al., 1980 
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Quadro 1 - Epidemias no Século XX 

 

Período Local Observações Autores 

1980 - 1989 

Cuba, Chile, Nova Zelândia, 

Arábia Saudita e Brasil (RJ e SP) 
Nesta década o sorogrupo predominante foi o B Schwartz et al., 1989 

Ilhas Faroe - 1981 95 casos por 100.000 habitantes pelo sorogrupo B  Poolman et al., 1986 

Chade e Sudão Ocorreram surtos pelo sorogrupo B  Ryder et al., 1987 

África 

São geralmente associadas ao sorogrupo A, por ser maior 

a proporção de casos em relação ao número de portadores 

No “Cinturão da Meningite” atinge de mais 25 casos em 

100.000 habitantes  

Lapeyssonnie, 1963 

Greenwood, 1984 

Greenwood, 1987 

Greenwood et al., 1987 

Austrália - 1982 a 1983 Ocorreram surtos pelo sorogrupo B Hansman,1983 

Brasil 

Ocorreram surtos pelo sorogrupo B nas cidades 

brasileiras de Joinville e Blumenau/SC, Aracaju/SE, 

Macapá/ AP, São Paulo/SP  

Santos, 1999 
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Quadro 1 - Epidemias no Século XX 

 

 

Período Local Observações Autores 

1990 - ... 

 

Neste final da década de 90, a situação epidemiológica da 

doença meningocócica no mundo, em relação à década 

passada, não tem se modificado, embora se perceba 

atualmente um momento menos agressivo em relação à DM 

Tikhomirov, 1997 

Europa e nas Américas 

Continuam os registros de surtos e epidemias esporádicas, 

algumas vezes predominando o sorogrupo B e outras vezes 

o sorogrupo C e o surgimento do sorogrupo A 

Tikhomirov, 1997 

África e Ásia 

 
 O sorogrupo A é historicamente a principal causa da DM Tikhomirov, 1997 
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1.4 A Doença Meningocócica no Brasil 

A DM foi observada em 1906 pela primeira vez no Município de São Paulo. 

Acredita-se ter sido caso importado por imigrantes (Junqueira, 1914). Posteriormente, 1951, 

Carvalho, em estudo realizado em vários Municípios do Paraná, no período de 1930 a 1949, 

mostrou ter havido aumento dos casos nos últimos cinco anos deste período. 

Conforme Schmid e Galvão (1961) e Marzochi et al. (1979), o primeiro surto 

epidêmico registrado no País, teve início no Município de São Paulo nos anos de 1945 a 1951. 

A epidemia da Cidade de São Paulo começou em julho de 1945, na divisa com Santo André, 

onde uma epidemia teria iniciado no mês anterior. O maior coeficiente de incidência ocorreu 

em 1947, com 25 casos por 100.000 habitantes. Em 1952, a incidência da doença voltou a 

níveis endêmicos. 

No fim do inverno de 1971, ocorreu em São Paulo a primeira epidemia restrita à 

uma cidade, causada por agentes do grupo C. De 2 casos por 100.000 habitantes que se tinha 

por ano, subiu para 10 casos por 100.000 habitantes, chegando, em 1972, a 28 casos por 

100.000 habitantes. Posteriormente, em 1974, a meningite meningocócica sorogrupo A 

predominou na mesma cidade, apresentando um coeficiente de incidência de 169,1 casos por 

100.000 habitantes e o comportamento da doença meningocócica nesse Estado passou a ser 

epidêmico e não mais restrito à Capital (Iversson, 1975), se estendendo a epidemia para outras 

cidades brasileiras. O Instituto Adolfo Lutz identificou que mais de 80% dos casos eram 

causados pelo sorogrupo A e o coeficiente de incidência de 30,8 casos em 100.000 habitantes 

foi atingido em 1974 para todo País (Morais et al., 1974; Iversson, 1975; 1976; 1976; Badilla 

et al., 1984; Barata, 1988; Camargo & Hidalgo,1990). 

Iversson (1975), Barata (1988) e Bryan et al., (1990) relataram em Salvador, taxas 

de incidências registradas de 3,6 e 39 casos por 100.000 habitantes, em 1973 e 1975, 

respectivamente, sendo o sorogrupo C o responsável por esse aumento de casos. Em 1978, na 

Cidade de São Paulo, foi registrado outro aumento do número de casos da doença 

meningocócica, mas desta vez sendo atribuído esse aumento ao meningococo A. 

Em 1975, ocorreu uma campanha de vacinação em massa para todo o País, 

abrangendo todas as faixas etárias, com a vacina antimeningocócica AC, embora na Grande 

São Paulo esta vacinação tenha ocorrido em julho de 1974. Desde então o coeficiente de 

incidência vem diminuindo até alcançar níveis bem baixos em 1980/81 (Iversson, 1975). 
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Após a epidemia ocorrida nos anos 70, foi estruturada nacionalmente a vigilância 

epidemiológica da DM no Brasil, com a criação do Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica - SNVE - baseado em quatro ações básicas: notificação, investigação, 

diagnóstico laboratorial e medidas de controle. A lei nº 6.259/75 estabelece as normas 

relativas à notificação das doenças compulsórias, e em 1976 o SNVE foi regulamentado pelo 

decreto lei nº 78.231/76. Com essas providências, as doenças de notificação compulsória, 

incluindo as meningites, passaram a ser notificadas em todo o Território Nacional (Brasil, 

1977). 

Após o início dos anos 80, começou a se registrar no Brasil aumento da DM, desta 

vez pelo meningococo B, como tem ocorrido em outros países. No Rio de Janeiro, como em 

outras capitais, a DM tem aumentado gradualmente, desde então, alcançando taxas anuais já 

próximas às verificadas durante a epidemia de 1974/75, causada pelos meningococos A e C 

(Machado et al., 1991; Noronha,1993). 

Em 1982, verificou-se novo aumento de casos na Grande São Paulo, o qual, 

segundo Camargo & Hidalgo (1990), atingiu níveis epidêmicos no inicio de 1988, 

caracterizando uma nova epidemia, que se estendeu até 1990 e que foi diferente da epidemia 

anterior, pois foi causada pelo sorogrupo B (Tavares,1992). 

Nova mudança do meningococo prevalente na Grande São Paulo ocorreu a partir 

de 1989. O meningococo C, que correspondia a 14% dos casos em 1989, passou para 31% em 

1990 (Sacchi et al., 1988 e Camargo & Hidalgo, 1989). 

Marzochi et al., (1988) levaram, em 1988, 30 cepas de meningococo B isoladas de 

pacientes no Rio de Janeiro para identificação do sorotipo, com o propósito da utilização da 

vacina cubana. Os resultados confirmaram que as cepas brasileiras eram semelhantes às 

cubanas. Portanto, seria indicada a utilização da vacina cubana em nosso País. O governo de 

Cuba, meses depois, enviou uma doação de cinquenta mil doses de vacina para o Brasil. Os 

primeiros resultados verificados em escolares em São Paulo, primeiro Município onde foi 

aplicada esta vacina, foram animadores e, em 1989, o Brasil, através do Ministério da Saúde, 

importou a vacina cubana. No período de 1989 a 1991, foram realizadas campanhas de 

vacinação nos Estados do Rio de Janeiro, Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, 

Amapá, Minas Gerais, Paraná (Camargo & Hidalgo, 1989; Machado et al., 1991; Valcárcel et 

al., 1991 b; Noronha, 1993; Brasil, 1994), e no período de 1991 a 1998, os Estados brasileiros 
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que administraram a VA-MENGOC-BC em forma de campanha foram: Rio de Janeiro, 

Ceará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amazonas, Pernambuco e Espírito Santo. 

1.5 A Doença Meningocócica no Ceará 

No Ceará, somente após o ano de 1986, optou-se por um enfrentamento da DM de 

forma efetiva, sendo adotadas algumas medidas preventivas, como: divulgação nos meios de 

comunicação (televisão, rádio e jornal); implantação do serviço de plantão epidemiológico; 

“alô saúde”, treinamentos e palestras foram providenciados para os profissionais de saúde; 

cartas de alerta foram enviadas aos médicos; feitas visitas explicativas sobre as ações 

educativas nas escolas para diretores e professores, visitas de esclarecimento sobre as ações 

de vigilância epidemiológica nos hospitais; melhoria do diagnóstico e tratamento precoce. 

Foram confeccionados e afixados cartazes, e distribuídos folders. Com a adoção dessas 

medidas, observou-se uma redução na letalidade, porém a incidência da doença continuou a 

apresentar um aumento gradual e progressivo. 

Diante deste quadro, foi decidido pela vacinação em Fortaleza com a VA-

MENGOC-BC, única disponível atualmente para o sorogrupo B. A campanha de vacinação 

em Fortaleza e Itapipoca realizou-se em 1995, e para isto, foram tomadas medidas técnicas, 

como treinamento de pessoal e estruturação da rede de frio, visando à melhoria da qualidade 

do serviço. A aplicação da primeira dose em Fortaleza ocorreu de junho a agosto de 1995 e a 

segunda de setembro a outubro, no entanto, buscas vacinais foram feitas até janeiro de 1996, 

observando o prazo de validade da vacina, além do aumento da cobertura (Ceará, 1996, 

Rouquayrol e col., 1996). 

1.6 Vacinas 

As vacinas polissacarídicas conferem proteção contra os sorogrupos A, C, Y e 

W135. Essas vacinas podem ser monovalentes, bivalentes e tetravalentes. Entretanto, uma 

vacina de alta imunogenicidade contra o meningococo B ainda é uma questão não 

completamente resolvida, em função da reduzida capacidade imunogênica do polissacarídeo 

B. Alguns pesquisadores têm utilizado associação com o polissacarídeo C que, através de 

estudos, tem melhorado a resposta humoral às proteínas (Zollinger et al., 1979; Frasch et al., 

1988; Frasch, 1989; 1990; 1991; Poolman, 1990; Zollinger, 1990; 1991). 
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As vacinas antimeningocócica A e C demonstram alta eficácia para o controle de 

situações epidêmicas. Sua eficácia tem sido estimada entre 87% e 97% (Brasil, 1998). 

Marzochi (1985) estimou em 70% e 72% a proteção desta vacina em duas avaliações 

realizadas durante uma epidemia da DM em Londrina, no período 1973/75. Vários estudos, 

indicam no entanto, que esta proteção não é duradoura, reduzindo com o passar do tempo, e 

sua capacidade imunôgenica em crianças menores de 2 anos é pequena (Galaska, 1982; 

Reingold et al., 1985; Broome apud Noronha,1993; Brasil, 1998). 

Peltola et al. (1985), observando a vacina tetravalente A, C, Y e W135, 

verificaram que sua eficácia em crianças de 18 a 23 meses de idade apresentava diminuição 

de anticorpos bactericidas um ano após a vacinação. Para Broome, 1986 e Frasch, 1987, a 

vacina tetravalente tem eficácia comprovada em adultos.  

Em crianças menores de 2 anos, a vacina antimeningocócica C não é eficaz e a 

antimeningocócica B necessita de uma segunda dose para conferir imunidade (Galazka, 

1982). 

1.6.1 A Vacina VA-MENGOC-BC  

A vacina VA-MENGOC-BC produzida pelo Instituto Finlay de vacinas e soros, 

de Cuba, é bivalente, considerada efetiva contra o meningococo B e C é preparada a partir de 

proteínas purificadas da membrana externa de meningococo do grupo B, enriquecida com as 

proteínas de maior capacidade de indução de anticorpos bactericidas específicos para o 

homem, conjugadas com polissacáride capsular de meningococo do grupo C. O esquema 

necessita de duas dose, cada uma com 0,5 ml por via intramuscular, com intervalo entre as 

doses de 6 a 8 semanas A resposta completa desta vacina é obtida 3 semanas após a aplicação 

da segunda dose. A imunidade pós-vacinal persiste em torno de pelo menos três anos (Sierra 

et al., 1991; 1992; Sotolongo et al., 1992; Brasil, 1995; Ceará, 1995).  

Sierra et al. (1991) realizaram um estudo em sete províncias cubanas e mostraram 

uma soroconversão pelo método de ELISA para anticorpos específicos anti-meningocócicos 

de 86%, para os vacinados 4 semanas após a vacinação, e de 81%, no período de 16 meses de 

observação. 

Avaliando 14 províncias cubanas após o primeiro ano da introdução da vacina 

VA-MENGOC-BC no calendário de vacinação de rotina, em crianças a partir de 3 meses de 

idade, a estimativa da eficácia encontrada variou entre 89% a 93%, no grupo etário menor de 
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5 anos. Observaram também variação da eficácia entre as províncias, conforme a região 

geográfica, umas apresentando índices baixos e outras não (Molinert et al., 1991). 

Em Antioquia (Colômbia), foi realizado um ensaio envolvendo crianças e adultos 

para verificação da resposta sorológica da VA-MEMGOC–BC. A taxa de soroconversão para 

o sorogrupo B foi de 91% e para o sorogrupo C 95%, para todas as idades (Sierra et al., 

1992). 

Em São Paulo, através de um estudo de caso-controle, encontrou-se uma proteção 

estimada em 54%, no período do primeiro ano após a vacinação com a VA-MEMGOC–BC, 

apresentando uma grande variação, conforme as faixas etárias, pois a eficácia para as crianças 

vacinadas, menores de 2 anos, foi negativa (-38%), e, para as crianças com 4 anos ou mais, a 

proteção foi de 74% (Moraes et al., 1992). 

Noronha (1993), através de um estudo de caso-controle no Rio de Janeiro em 

crianças até 9 anos de idade, apresentou uma estimativa de proteção global na avaliação de 

todos os casos, de 57,7%, e com casos diagnosticados sorogrupo B, de 54,1%. Quando 

avaliadas as crianças por faixa de idade, foi observada eficácia para as crianças vacinadas, 

menores de 4 anos de 32,8%, e, para as crianças com 4 anos ou mais, a proteção foi de 69,8%. 

Após ingresso na equipe da Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza no 

Setor de Imunizações em 1993, e havendo coordenado a campanha de vacinação contra a 

meningite meningocócica com a VA-MENGOC-BC em 1995, passamos a ter um interesse 

especial pela evolução da DM nesta Cidade. Desde então, juntamente com as equipes dos 

setores de imunizações e de epidemiologia dessa Secretaria vimos analisando o 

comportamento da patologia no Município.  

Alguns aspectos foram considerados importantes para a escolha do tema da 

pesquisa, como: análise da evolução da DM antes e após a campanha de vacinação; o fato de 

que a DM, mesmo depois da campanha apresenta um considerável coeficiente de 

morbimortalidade em Fortaleza; o conhecimento de quais fatores poderia interferir no 

caminho natural de uma epidemia; de quais os mecanismos pelos quais alguns fatores 

interagem com a DM; elaboração de um desenho de multifatorialidade da DM, tentando 

compreender o comportamento da DM em Fortaleza.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Descrever o comportamento epidemiológico da doença meningocócica em Fortaleza, 

de 1986 a 1998 e avaliar os fatores influentes e suscetíveis na sua evolução. 

2.2 Específicos 

 

 Classificar, comparar e analisar o comportamento da doença meningocócica conforme sua 

incidência em períodos epidemiológicos: endêmico, epidêmico e pós epidêmico. 

 Analisar as taxas de incidência, mortalidade e letalidade da doença meningocócica, nos 

diferentes períodos epidemiológicos.  

 Pesquisar a correlação da evolução da doença meningocócica com as variáveis tempo, 

espaço e pessoa nos diferentes períodos propostos pelo estudo. 

 Identificar a proporção entre a doença meningocócica e as outras meningites.  

 Analisar e distribuir as formas clínicas, o critério de diagnóstico e o tipo da unidade de 

atendimento da doença meningocócica nos diferentes períodos em estudo. 

 Relacionar a cobertura vacinal da campanha contra a meningite meningocócica, utilizando 

a vacina VA MENGOC BC, com a evolução da doença por faixa etária em Fortaleza após 

a vacinação. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 Delineamento do Modelo 

Trata-se de um estudo de natureza descritivo–analítica 

3.2 População de Referência  

As populações utilizadas neste trabalho foram obtidas a partir dos dados do 

recenseamento dos anos 1980 e 1991, da contagem da população realizada em 1996 e através 

de estimativas calculadas pelo método geométrico para os restantes dos anos abordados no 

estudo. 

O método geométrico pressupõe o aumento da população segundo uma progressão 

geométrica, considerando haver uma razão constante por unidade de tempo. 

Para os anos intercensitários, a taxa de crescimento de 1980 a 1990 foi de 2,78%, 

calculada levando em consideração os anos censitários de 1980 e de 1991. Para as populações 

correspondentes aos anos de 1991 a 1998, a taxa de crescimento considerada correspondeu a 

2,17%, sendo calculada a partir do censo demográfico de 1991 e da contagem da população 

realizada em 1996, para o Município de Fortaleza (IBGE, 1982; 1991; 1997) (Tabela 1). 

A distribuição por sexo faixa etária e distritos sanitários das populações projetadas 

obedecem aos seguintes métodos: 

• para o sexo, foi calculado à proporção de homens e mulheres dos últimos dois censos 

demográficos de 1980 e 1991 e da contagem da população de 1996, de responsabilidade do 

IBGE, quando foram alcançadas as percentagens médias, de 46,4% para o sexo masculino e 

53,6% para o feminino (Tabela 2); 

• na composição da faixa de idade das populações, foram observadas as proporções 

etárias, levando-se em consideração o censo de 1991, ou seja, para os menores de 1 ano, 

2,06%, de 1 a 4 anos, 9,33%, de 5 a 14 anos, 22,62%, de 15 a 49 anos, 53,7% e de 50 anos e 

mais, 12,29% do total da população de Fortaleza, estimada pelo IBGE para aquele ano. 

Posteriormente, estimou-se esta proporcionalidade para os anos em estudo (Anexo 2); 

É importante considerar o fato de que como todas as estimativas foram realizadas 

através de projeções matemáticas, admitimos a possibilidade de haver ocorrido algumas 

pequenas distorções. 
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A população utilizada como meta para a campanha de vacinação constou de todas as 

crianças e adolescentes no intervalo de idade entre de 6 meses a 14 anos, para o ano de 1995, 

planejada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) para o Município de 

Fortaleza. 
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Tabela 1 - População de Fortaleza por Faixa Etária de 1980 a 1998 

População < 1a 1-4a 5-14 a 15-49a >= 50a Feminino Masculino 

1.307.611 26.937 122.000 295.782 702.187 160.705 700.879 606.732 

1.344.002 27.686 125.395 304.013 721.729 165.178 720.385 623.617 

1.381.427 28.457 128.887 312.479 741.826 169.777 740.445 640.982 

1.419.855 29.249 132.472 321.171 762.462 174.500 761.042 658.813 

1.459.371 30.063 136.159 330.110 783.682 179.357 782.223 677.148 

1.499.961 30.899 139.946 339.291 805.479 184.345 803.979 695.982 

1.541.735 31.760 143.844 348.740 827.912 189.479 826.370 715.365 

1.584.645 32.644 147.847 358.447 850.954 194.753 849.370 735.275 

1.628.748 33.552 151.962 368.423 874.638 200.173 873.009 755.739 

1.674.079 34.486 156.192 378.677 898.980 205.744 897.306 776.773 

1.720.671 35.446 160.539 389.216 924.000 211.470 922.280 798.391 

1.768.637 36.434 165.014 400.066 949.758 217.365 947.989 820.648 

1.807.011 37.224 168.594 408.746 970.365 222.082 968.558 838.453 

1.846.222 38.032 172.253 417.615 991.421 226.901 989.575 856.647 

1.886.283 38.857 175.990 426.677 1.012.934 231.824 1.011.048 875.235 

1.927.218 39.701 179.809 435.937 1.034.916 236.855 1.032.989 894.229 

1.969.037 40.562 183.711 445.396 1.057.373 241.995 1.055.404 913.633 

2.011.763 41.442 187.697 455.061 1.080.317 247.246 1.078.305 933.458 

2.055.421 42.342 191.771 464.936 1.103.761 252.611 1.101.706 953.715 

31.833.697 655.774 2.970.084 7.200.782 17.094.695 3.912.361 17.062.862 14.770.835 
Fonte: IBGE 
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Tabela 2 - População de Fortaleza por Período e  Faixa Etária de 1986 a 1998 

Ano População < 1a 1-4a 5-14 a 15-49a >= 50a Feminino Masculino 

86 1.541.735 31.760 143.844 348.740 827.912 189.479 826.370 715.365 

87 1.584.645 32.644 147.847 358.447 850.954 194.753 849.370 735.275 

88 1.628.748 33.552 151.962 368.423 874.638 200.173 873.009 755.739 

89 1.674.079 34.486 156.192 378.677 898.980 205.744 897.306 776.773 

90 1.720.671 35.446 160.539 389.216 924.000 211.470 922.280 798.391 

91 1.768.637 36.434 165.014 400.066 949.758 217.365 947.989 820.648 

92 1.807.011 37.224 168.594 408.746 970.365 222.082 968.558 838.453 

93 1.846.222 38.032 172.253 417.615 991.421 226.901 989.575 856.647 

Média 86-

93 1.696.469 34.947 158.281 383.741 911.004 208.496 909.307 787.161 

         Ano População < 1a 1-4a 5-14 a 15-49a >= 50a Feminino Masculino 

94 1.886.283 38.857 175.990 426.677 1.012.934 231.824 1.011.048 875.235 

95 1.927.218 39.701 179.809 435.937 1.034.916 236.855 1.032.989 894.229 

96 1.969.037 40.562 183.711 445.396 1.057.373 241.995 1.055.404 913.633 

Média 94-

96 1.927.513 39.707 179.837 436.003 1.035.074 236.891 1.033.147 894.366 

         Ano População < 1a 1-4a 5-14 a 15-49a >= 50a Feminino Masculino 

97 2.011.763 41.442 187.697 455.061 1.080.317 247.246 1.078.305 933.458 

98 2.055.421 42.342 191.771 464.936 1.103.761 252.611 1.101.706 953.715 

Média 97-

98 2.033.592 41.892 189.734 459.999 1.092.039 249.928 1.090.005 943.587 
Fonte: IBGE 
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3.3 População de Estudo 

 

A população de estudo envolvem os casos notificados, diagnosticados (clínico e/ou 

laboratorialmente) e confirmados ao Serviço de Vigilância Epidemiológica de Fortaleza e/ou 

do Ceará, como meningite, nos anos pertencentes ao intervalo de tempo de 1986 a 1998 para 

Fortaleza. Foram considerados como indivíduos com meningite, para os anos de 1986 a 1988, 

os casos encontrados nos registros do hospital São José, e dos outros hospitais, aqueles 

notificados à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA). Os casos referentes aos anos de 

1989 a 1990 foram coletados do banco de dados da SESA e os referentes ao período 1991 a 

1998, como também os vacinados ou não contra a meningite meningocócica BC em Fortaleza, 

foram obtidos do banco de dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

(SMDS) do Município de Fortaleza. 

 

 

3.3.1 Caracterização do Município em Estudo 

 

 

O Município de Fortaleza, capital do Ceará, localiza-se no Nordeste do Brasil, 

ocupando uma área territorial de 336 km
2
. Suas coordenações geográficas são: latitude 

3°43’02” e longitude 38°32’35”. Segundo o censo de 1991, sua população total foi estimada 

em 1.768.637 pessoas residentes, com uma taxa de crescimento de 2,17% ao ano e uma 

densidade demográfica de 5.233 hab./km
2
 para o ano de 1997. De 1990 até 1996, Fortaleza 

encontrava-se dividida administrativamente em nove distritos sanitários (DS), nos quais estão 

distribuídos 116 bairros oficiais (Anexo 1). Após 1997, a nova gestão municipal implantou 

um modelo administrativo para Fortaleza com base em seis secretarias executivas regionais 

(Rouquayrol e col, 1996) 

Devido o estudo ter ocorrido de 1986 a 1998 e a campanha em 1995, optou-se por 

apresentar o modelo político da divisão em distritos sanitários (Figura 2). 
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Quadro 2 - Distribuição dos Bairros no Município de Fortaleza por Distritos Sanitários 

DS 1 Amadeu Furtado DS4 Ancuri  DS 7 Bom Jardim 

 

Benfíca 

 

Barroso 

 

Bom Sucesso 

 

Bom Futuro 

 

Cajazeiras 

 

 Canindezinho 

 

Centro 

 

Coaçu 

 

Conj. Ceará I 

 

Damas 

 

Curió 

 

Conj. Ceará II 

 

Dionisio Torres 

 

Guajerú 

 

Genibaú 

 

Farias Brito 

 

Jangurussu 

 

Granja Lisboa 

 

Fátima 

 

Lagoa Redonda 

 

Granja Portugal 

 

Jd. América 

 

Messejana 

 

Pq São José 

 

Joaquim Távora 

 

Pq Iracema 

 

Siqueira 

 

José Bonifácio 

 

Paupina 

  

 

Moura Brasil 

 

Pedras 

  

 

Parque Araxá 

    

 

Parquelândia 

  
DS 8 Antônio Bezerra 

 

Parreão 

   

Autran Nunes 

 

Praia de Iracema DS 5 Conj. Esperança 

 

Dom Lustosa 

 

Rodolfo Teófilo 

 

Dendê 

 

Henrique Jorge 

 

S João Tauape 

 

Jd. Cearense 

 

Jd Guanabara 

   

José Walter 

 

João XXIII 

   

Manuel Sátiro 

 

Padre Andrade 

   

Maraponga 

 

Quintino Cunha 

DS 2 Aldeota 

 

Mondubim 

 

Vila Velha 

 

Cais do Porto 

 

Passaré 

  

 

Cidade 2000 

 

Pq dois Irmãos 

  

 

Cocó 

 

Pq Pres. Vargas 

  

 

Dunas 

 

Pq Santa Rosa DS 9 Alagadiço 

 

Meireles 

   

Álvaro Weyne 

 

Mucuripe 

   

Barra do Ceará 

 

Papicú 

   

Carlito Pamplona 

 

Praia do Futuro I DS 6 Aerolândia 

 

Cristo Redentor 

 

Praia do Futuro II 

 

Aeroporto 

 

Floresta 

 

Varjota 

 

Alto da Balança 

 

Jacarecanga 

 

Vicente Pizon 

 

Bela Vista 

 

Jd Iracema 

   

Boa Vista 

 

Monte Castelo 

   

Castelão 

 

Pirambu 

   

Couto Fernandes 

 

Pres. Kennedy 

DS 3 Alagadiço Novo 

 

Democrito Rocha 

 

São Gerardo 

 

Cambeba 

 

Dias Macedo 

 

Vila Ellery 

 

Cid. Funcionários 

 

Itaoca 

  

 

Edson Queiroz 

 

Itaperi 

  

 

Guarapés 

 

Jóquei Clube 

  

 

Jd das Oliveiras 

 

Mata Galinha 

  

 

Luciano Cavalcante 

 

Montese 

  

 

Lagoa de Sapiranga 

 

Pam Americano 

  

 

Parque Manibura 

 

Parangaba 

  

 

Sabiaguaba 

 

Pici 

  

 

Salinas 

 

Serrinha 

  

   

Vila Peri 

  

   

Vila União 
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Figura 2 - Mapa de Fortaleza por Distritos Sanitários 
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3.4 Variáveis Estudadas 

3.4.1 Variável dependente 

Doença meningocócica: confirmada pelo diagnóstico clínico ou laboratorial em 

Fortaleza, de 1986 a 1998. 

3.4.2 Variáveis independentes 

Conforme evolução da incidência da DM em Fortaleza e a disponibilidade dos 

dados optou-se por trabalhar a partir do ano de 1986 até 1998. Esse período de estudo de 13 

anos foi dividido em três outros: o período de 1986 a 1993 foi chamado de endêmico; o 

epidêmico, compreendendo os anos de 1994 a 1996 e os anos de 1997 e 1998, chamamos de 

período pós-epidêmico.  

Para a discussão entre os períodos, foram selecionadas as seguintes variáveis, 

observando, quando possível, suas variações, conforme incidência, mortalidade e letalidade:  

- variáveis relacionadas à pessoa (faixa etária, sexo); 

- variáveis relacionadas à doença meningocócica e suas especificidades em 

Fortaleza (distribuição da meningite meningocócica em relação às outras meningites, formas 

clínicas, critérios de diagnóstico e unidade de atendimento); 

- variáveis relacionadas à vacina VA-MENGOC-BC (faixa etária vacinada e não 

vacinada em intervalo de meses antes e após vacinação); 

- variáveis relacionadas ao tempo - ano e mês;  

- variáveis relacionadas ao espaço - fatores ambientais (insolação, evaporação, 

temperatura, umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica) . 

- variáveis socioeconômicas - não foram estudadas pelo fato de Fortaleza, 

apresentar características diferentes entre os diversos bairros e os dados disponíveis não 

dispunham de dados suficientes para comparações neste aspecto. 

Em relação a faixa etária foi divida em 5 estratos: menor de 1 ano; 1 a 4 anos; 5 a 

14 anos; 15 a 49 anos e 50 anos ou mais. Esta opção ocorreu por coincidir com divisão de 

estrato utilizada pela SMDS para análise da evolução das doenças em Fortaleza.  
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Na distribuição da meningite meningocócica em relação às outras meningites 

foram levadas em consideração a meningite meningocócica e outras meningites. Em outras 

meningites foram incluídas meningite bacteriana não especificada, meningite viral, 

meningite tuberculosa, meningite pneumocócica, meningite por hemófilo, meningite de 

outras etiologias e meningites não específicas. As formas clínicas da DM foram 

desagregadas em meningite meningocócica, meningococcemia associada ou não a meningite 

meningocócica. 

O critério de diagnóstico, foi dividido em clínico ou laboratorial, estes 

subdividido em bacteriocopia ou cultura. Nos registros, a sorogrupagem foi priorizada, onde 

houvesse presença de cultura e bacterioscopia, consideramos como diagnostico final a 

cultura.  

Quanto as unidades de atendimento dos casos estas, foram agregadas segundo as 

variáveis: hospitais públicos (rede municipal, estadual e federal), hospitais particulares e 

pacientes não hospitalizados, tendo sido suas notificações realizadas através de ligações 

telefônicas para os serviços de vigilância do Estado ou Município de Fortaleza. 

Em relação à campanha de vacinação, foram descritas a clientela eleita para 

receber a vacina e a que foi vacinada em Fortaleza na campanha contra a meningite 

meningocócica com a vacina VA-MENGOG BC. Para análise do comportamento da DM 

por faixa etária, vacinada e não vacinada, de 1995 a 1998, os anos foram subdivididos em 

intervalos: antes da vacinação (jan95-set 95) e após a vacinação (1º ano[out95-set96], 2º ano 

[out96-set97] e 3º ano [out97-dez98]), isto porque a campanha teve a sua segunda dose 

aplicada a partir de setembro de 1995 e, como a resposta imunológica era esperada três 

semanas após aplicação da segunda dose, optamos por subdividir em intervalos os anos pós 

vacinais de outubro a setembro, exceção para 1998 que, por ser o último ano do estudo, foi 

encerrado no mês de dezembro. 

A variável tempo, como os dados apresentados são considerados reduzidos e, 

consequentemente, não mostraram uma distribuição normal, construímos o diagrama de 

controle da DM por dois métodos: o do desvio padrão e dos quartis (Rouquayrol e Almeida, 

1999; Brasil,1998). 

Os fatores ambientais, através das séries temporais das variáveis em estudo, foram 

analisados pelo coeficiente de Pearson quanto a possíveis correlações que pudessem vir a 

ocorrer na evolução da DM no período de 1986 a 1998, por período e por ano.  
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3.5 Coleta dos Dados 

O material básico de estudo foi obtido de fonte secundária, fichas de investigação 

epidemiológica da meningite e dos boletins informativos procedentes da SESA, da SMDS e 

de registros do Hospital São José (Ceará, 1996 e Anexos 3 e 4). 

Os dados relacionados à campanha de vacinação foram coletados através dos 

mapas de controle de aplicação da vacina VA-MENGOG-BC (Anexo 5). 

Os fatores ambientais foram pesquisados na Fundação Cearense de Meteorologia 

e Recursos Hídricos - FUNCEME. 

3.6 Processamento dos Dados 

O processamento incluiu a digitação dos dados coletados e a construção de tabelas 

e gráficos. 

 

3.7 Análise dos Dados 

 

Foram feitas as seguintes análises:  

Tabelas; 

Gráficos;  

Medidas de tendência central – média e mediana; 

Medidas de dispersão – desvio padrão;  

Medidas de separação – quartis; (q) e 

Medidas de associação - coeficiente de correlação de Pearson. 
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5 TRABALHO DE CAMPO 

5.1 Coleta de Dados 

O material básico de estudo foi obtido de fonte secundária (fichas de investigação 

epidemiológica da meningite), que inclui os seguintes itens: dados de identificação do 

paciente, aspectos clínicos e laboratoriais, classificação do caso, listagem de comunicantes 

com adoção de medidas profiláticas, cadastrados e processados pelo programa Epi Info, e dos 

boletins informativos procedentes da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA), 

abrangendo o período de janeiro de 1989 a dezembro de 1990. A partir de 1991 até 1998, os 

dados foram coletados na Divisão de Epidemiologia da Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Social do Município de Fortaleza (SMDS). De 1991 a 1994, os dados se 

encontravam armazenados no software Quick, utilizado então pela SMDS. Em 1995, o 

Município de Fortaleza adotou o soft do Ministério da Saúde (Sistema de Informações 

Nacional de Agravos de Notificação - SINAN), onde as fichas de investigação epidemiológica 

preenchidas pelas unidades de saúde que fazem atendimento ao caso são notificadas, digitadas 

e consolidadas. 

Os fatores ambientais (insolação, evaporação, pluviosidade, temperatura e 

umidade relativa do ar) foram pesquisados na FUNCEME. 

Quanto aos dados relacionados à campanha de vacinação, foram coletados através 

dos mapas de controle de aplicação da vacina VA-MENGOG-BC e daqueles registrados na 

SMDS. 

5.2 Dificuldades 

A impossibilidade de obtenção de maior número de resultados referentes a cultura 

e sosrotipagem do meningococo, em virtude de falhas do sistema, como: 

- não realização de exames adequados; 

- às condições da coleta, acondicionamento, transporte e conservação do material ; 

- à presença de pessoal treinado. 

O fato de documentos oficiais de registro dos dados históricos sobre a doença 

meningocócica, existirem somente a partir de 1989, dificultou a realização de uma série 

histórica mais completa. 
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O preenchimento incorreto das fichas epidemiológicas, principalmente nos anos 

de 1986 a 1988, limitou a realização de pesquisas mais completas. 

Os dados existentes nas fichas epidemiológicas, não eram compatíveis com os 

dados disponíveis no IBGE, impedindo a realização da análise do perfil socioeconômico. 

5.3 Amostragem 

Este estudo abrangeu todos os casos de DM em Fortaleza, de 1986 até 1998. 

5.4 Processamento dos Dados  

Foi utilizado o Microsoft Excel versão 7.0 para cálculos e elaborações das tabelas, 

software Stata versão 5.0 na análise de correlação de Pearson, soft Harvard Graphics, versão 

4.0, para a construção dos gráficos, e o soft Word versão 7.0 para digitação geral do estudo. 

5.5 Análise dos Dados 

Foram realizadas análises uni variada e bivariada das frequências das variáveis 

dependentes e independentes em estudo. 

5.6 Colaboração  

No encerramento de alguns registros epidemiológico pendentes dos anos 

anteriores.  

Na identificação da contagem total dos casos em alguns anos (ex.: 1985, 81 casos 

e 1987, 24 casos). 

Na compatibilidade dos dados entre o Estado e o Município, quanto ao real 

número de casos ocorridos. 

5.7 Perdas/Recusas 

De 1986 a 1988, alguns registros não foram encontrados durante a coleta dos 

dados (ex.: sexo), isto em decorrência do fechamento de alguns hospitais ou pelo incorreto 

funcionamento do serviço de arquivamento.  

5.8 Aspectos Éticos 

Por envolver dados públicos não houve necessidade de nenhum instrumento ético 

prévio, entre a Universidade e as Secretarias do Estado e do Município, solicitando a 

execução da pesquisa. 
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Foi assegurada na execução do trabalho a confidencialidade dos dados de 

identificação dos pacientes. 

Os resultados deste trabalho serão encaminhados para as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, com finalidade de somar esforços aos já existentes, e subsidiar futuras 

estratégias para o enfrentamento da DM em Fortaleza e no Ceará. 
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Resumo: Estudo descritivo-analítico da doença meningocócica de 1986 a 1998 em Fortaleza–

Ceará. As informações foram obtidas de bancos de dados do Estado e Município e prontuários 

médicos. Os 13 anos de estudo foram dividido em períodos: endêmico, epidêmico e pós-

epidêmico, baseado em suas incidências médias anuais. A influência da vacina VA-

MENGOG-BC, na faixa etária vacinada (6meses a 14 anos), foi também investigada, quanto a 

evolução da doença meningocócica neste Município. Incidência e mortalidade foram 

inversamente proporcionais às idades e os homens adoeceram e morreram mais que as 

mulheres. Após a vacinação, houve queda no número de casos em tempo variável para as 

diferentes faixas etárias, inclusive para àquelas não vacinadas. Embora este estudo não 

pretendesse avaliar eficácia da vacina, esperava-se que as idades vacinadas apresentassem 

menor número de casos após campanha vacinal. 

Palavras-Chave: Doença Meningocócica, Epidemiologia, Meningite, Vacinação. 

Summary: This is a descriptive-analytic study of Meningococcal Disease in Fortaleza, Brazil 

from 1986-1998. The information came from the Public Health Secretary data banks and 

patient records. The 13-year span was divided into periods: endemic, epidemic and post-

epidemic based on incidences registered. The influence of anti-meningococcal-BC 

vaccination (VA-MENGOG BC) on the disease outcome was also investigated. We recorded 

1,004 cases and 168 deaths. The <1 year-old individuals presented the highest incidence 

among all age groups and periods, and male subjects got sick and died more frequently than 

females. After the vaccination, the reduction of cases observed, varied with time for the age 

groups analyzed, including the non-vaccinated individuals. For the age’s 5-14 yr., after a 

reduction on the 2
nd

 year post-vaccination, the number of cases increased on the following 

year. Despite the fact we do not intend to study vaccine efficacy, a decrease in cases for the 

vaccinated groups was expected.  

Key-Words: Meningococcal Disease, Epidemiology, Meningitis, Vaccination 
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1 Introdução  

A doença meningocócica (DM), causada por Neisseria meningitidis 

(meningococo), é considerada um importante problema de saúde pública em razão da sua 

magnitude, letalidade e caráter endêmico e epidêmico no mundo inteiro. É uma doença 

comum em climas temperados e tropicais, podendo apresentar casos esporádicos durante todo 

o ano nas áreas rurais e urbanas. As condições epidemiológicas específicas que determinam o 

surgimento das epidemias e as medidas seguras para seu controle não estão claras e/ou não 

são conhecidas. Habitualmente, prevalece sorogrupo único durante as epidemias, enquanto 

que há vários nas endemias. A suscetibilidade é geral e a imunidade conferida pela doença é 

específica para cada sorogrupo de meningococo, desconhecendo-se o grau e a duração da 

mesma. É uma doença predominantemente de crianças e adultos jovens, ocorrendo mais 

frequentemente no sexo masculino 
1 2 4

. 

As vacinas largamente utilizadas contra Neisseria meningitidis são sorogrupos 

específicos e protegem do meningococo A e C (isoladas ou combinadas) e meningococos dos 

sorogrupos A, C, W135, Y (tetravalente). A vacina VA-MENGOC-BC é constituída por 

proteínas e polissacarídeo do meningococo B e C, respectivamente. Embora para estudos 

realizados em Cuba, esta seja considerada efetiva contra o meningococo B e C, mostrou-se 

pouco imunogênica nos trabalhos realizados com crianças e adultos em outros países 
1
. Sierra 

et al. 
12

 realizando um estudo em sete províncias cubanas com a VA-MENGOC–BC 

encontraram uma soroconversão de 86% após 4 semanas da vacinação e de 81% durante o 

período de 16 meses. Taxas mais elevadas, acima de 90%, foram obtidas no estudo realizado 

na Colômbia entre crianças e adultos para os sorogrupos B e C 
12

. 

Noronha 
10

, no Rio de Janeiro, estudando crianças de até 9 anos de idade 

encontrou 57,7% de proteção global para os casos, dentre estes 54,1% para o sorogrupo B. 

Quando avaliadas por faixa etária, foi observada uma eficácia de 32,8% para as crianças 

vacinadas com idade inferior a 4 anos e de 69,8% para as crianças com 4 anos ou mais. 

Uma a campanha de vacinação com a VA-MENGOC-BC, foi realizada em 

Fortaleza no ano de 1995, decorrente da escalada da DM neste Município. A primeira dose 

ocorreu de junho a agosto e a segunda de setembro a outubro 
3 11

 . 

Este estudo tem como objetivo descrever e analisar o comportamento clínico-

epidemiológico da doença meningocócica relacionado à pessoa e à vacinação, no período 

de 1986 a 1998, na cidade de Fortaleza-Ceará-Brasil.  
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2 Metodologia  

As populações utilizadas neste trabalho foram obtidas a partir dos dados do 

recenseamento dos anos 1980 e 1991, da contagem da população realizada em 1996 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE) e através de estimativas calculadas 

pelo método geométrico para os restantes dos anos em estudo. Para os anos intercensitários, a 

taxa de crescimento de 1980 a 1990 foi considerada de 2,78% por ano, e, para os anos de 

1991 a 1998, foi de 2,17% para cada ano. 

A distribuição por sexo e faixa etária das populações projetadas foi realizada 

através da proporção de homens e mulheres dos últimos censos demográficos e as 

percentagens médias consideradas foram 46,4% para o sexo masculino e 53,6% para o 

feminino. A faixa de idade da população foi estratificada em 5 classes e observadas as 

proporções para cada uma, levando-se em consideração o censo de 1991 (menores de 1 ano, 

2,06%, de 1 a 4 anos 9,33%, de 5 a 14 anos 22,62%, de 15 a 49 anos 53,7% e de 50 anos e 

mais, 12,29% da população total) esta proporcionalidade foi estimada para todos os demais 

anos do estudo. 

A população de estudo compreendeu todos os casos notificados aos serviços de 

vigilância epidemiológica do Município e/ou Estado como meningite no período de 1986 a 

1998. A amostra consistiu de todos os casos confirmados de DM e da população-alvo 

estimada para a campanha de vacinação, cujos participantes foram crianças e adolescentes de 

6 meses a 14 anos de idade para o ano de 1995 (649.677), distribuídos por faixa etária de 6 

meses a menores de 5 anos (203.954) e de 5 a 14 anos (445.723). 

Os 13 anos estudados foram divididos em período endêmico (1986-1993),  

epidêmico (1994-1996) e pós-epidêmico (1997-1998) tendo por base as incidências médias 

anuais. Para a discussão entre eles, foram observadas as variáveis relacionadas à pessoa, à 

doença meningocócica em Fortaleza e à vacinação. 

As meningites foram separadas em DM e outras meningites. As formas clínicas da 

DM foram desagregadas em meningite meningocócica e meningococcemia associada e/ou 

não à meningite meningocócica. O critério de diagnóstico foi dividido em clínico ou 

laboratorial. Este último, considerado somente os exames de bacterioscopia ou cultura, devido 

à pesquisa do antígeno, de 1991 a 1998, pelos métodos de precipitação da contra-

imunoeletroforese (nenhum caso) e aglutinação pelas partículas do Látex (2 casos) terem sido 
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raramente encontrados no banco de dados. A demanda dos casos atendidos foi agrupada em 

unidades públicas (hospitais ou centros de saúde), hospitais particulares e notificações 

telefônicas aos serviços de vigilância epidemiológica do Estado ou do Município de Fortaleza. 

Para análise do comportamento da DM por faixa etária vacinada e não 

vacinada, os anos de 1995 a 1998 foram subdivididos em intervalos: antes da vacinação 

(jan95-set 95) e após a vacinação (1º ano - out95 a set96, 2º ano - out96 a set97 e 3º ano - 

out97 a dez98), tomando por base a data (setembro de 95) em que foi aplicada a 2ª dose e 

as três semanas seguintes necessárias para obtenção da resposta imunológica 
2
.  

Os dados foram analisados através de gráficos (soft Harvard Graphics versão 4.0) 

e/ou tabelas (soft Excel versão 7.0), sendo realizadas análises uni variada e bivariada das 

frequências das variáveis do estudo. 

 

 

3 Resultados  

 

 

Durante os anos de 1986 a 1998, ocorreram 1.004 casos de DM em Fortaleza, dos 

quais 168 foram a óbito. A tabela 1 mostra a série histórica dos coeficientes de incidência, 

mortalidade e letalidade, como também os casos e óbitos ocorridos em Fortaleza durante o 

período. A incidência média nestes anos em estudo foi 4,27 casos por 100.000 habitantes; a 

mortalidade de 0,72 óbitos por 100.000 habitantes; e a letalidade, 16,88%. Os anos que 

apresentaram maior incidência foram 1994 (8,32 casos por 100.000 habitantes), 1995 (7,11 

casos por 100.000 habitantes) e 1996 (6,81 casos por 100.000 habitantes). O ano de maior 

taxa de mortalidade foi 1995 (1,19 óbitos por 100.000 habitantes) e aqueles com letalidade 

superior a 20% foram 1986, 1987, 1989, 1990 e 1993. (Tabela 1) 
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Tabela 3 - Distribuição dos Números de Casos, Incidência, Óbito, Mortalidade e Letalidade 

da Doença Meningocócica em Fortaleza, 1986 a 1998. 

Ano Geral  

Período Casos Incidência Óbito Mortalidade Letalidade 

1986 28 1,8 8 0,52 28,6 

1987 24 1,5 6 0,4 25,0 

1988 37 2,3 5 0,3 13,5 

1989 61 3,6 16 1,0 26,2 

1990 53 3,1 11 0,6 20,8 

1991 67 3,8 12 0,7 17,9 

1992 38 2,1 4 0,2 10,5 

1993 81 4,4 17 0,9 21,0 

1994 157 8,3 18 1,0 11,5 

1995 137 7,1 23 1,2 16,8 

1996 134 6,8 19 1,0 14,2 

1997 98 4,9 15 0,7 15,3 

1998 89 4,3 14 0,7 15,7 

1986-98 1.004 

 

168 

  Média 77 4,2 13 0,7 18,2 

Fonte: SESA/SMDS 

3.1 Variáveis Relacionadas à Pessoa 

Idade – Os coeficientes de incidência e mortalidade da DM durante todo o estudo 

apresentaram relação inversa com a faixa etária. Quanto a letalidade, ela foi maior nos 

menores de 5 anos e na faixa etária entre 50 e mais anos. 

Pela análise cronológica, os anos pós-epidêmicos apresentaram as maiores 

incidências, mortalidades e letalidades nas faixas etárias extremas e os menores de 1 ano 

apresentaram incidência mais alta entre todas as faixas etárias e em todos os períodos. 

Comparando as mesmas faixas etárias dentro dos vários períodos, houve um 

aumento da letalidade para a faixa de 15-49 anos e 50 e mais anos, e diminuição para os 

grupos de 1-4 e 5 –14 anos.  

Sexo – Devido a impossibilidade de obter dados relativos aos anos de 1986 a 

1988, foram analisados somente os anos compreendidos entre 1989 e 1998. A análise por 

período, pela sua semelhança em relação ao período total do estudo, não foi descrita. O 

sexo masculino adoeceu e morreu mais nos 13 anos em estudo. A incidência nos homens 
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(6,17 casos por 100.000 habitantes homens) foi de 1,6 vezes maior do que nas mulheres 

(3,81 casos por 100.000 habitantes mulheres); a mortalidade de 1,11 óbitos por 100.000 

homens foi 2,1 vezes maior do que nas mulheres (0,52 óbitos por 100.000 mulheres); e a 

letalidade também foi maior nos homens (17,98%) do que nas mulheres (13,91). 

Faixa Etária e Sexo – Pela análise percentual, os homens adoeceram mais em 

todas as faixas etárias, exceto naquela com 50 e mais anos onde as mulheres (62,50%, 

10/16 casos) predominaram. Os homens apresentaram percentuais de óbitos superiores aos 

das mulheres em todas as faixas, exceto de 15 a 49 anos, na qual esses percentuais são 

iguais. 

A incidência apresentou relação inversa com as faixas etárias para ambos os 

sexos. Os homens tiveram maior letalidade em todas as faixas etárias, exceção para a faixa 

de 15-49 anos, onde foi maior nas mulheres, aqueles com 50 e mais anos, registraram a 

maior letalidade dentre todas as faixas etárias investigadas (50,00%). Os menores de 1 ano 

e de 1-4 anos, homens, demonstraram igual percentual de letalidade (28,00%), enquanto 

nas mulheres, o grupo que predominou foi o menor de 1 ano (24,39%)(Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Distribuição da Incidência e Letalidade por Sexo e Faixa Etária da Doença 

Meningocócica em Fortaleza, de 1989 a 1998. 
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3.2 Distribuição da Meningite Meningocócica em Relação às Outras Meningites  

Entre os anos de 1986 e 1998, ocorreram 5.318 casos de meningites em Fortaleza, 

dos quais 18,88% foram de DM e 81,12% de outras meningites. Em outras meningites, foram 

incluídas a meningite bacteriana não especificada, meningite viral, meningite tuberculosa, 

meningite pneumocócica, meningite por hemófilo, meningite de outras etiologias e meningite 

não especificada. Observando a etiologia das meningites por períodos, verifica-se que a DM 

duplicou sua participação dentro do quadro geral das meningites em Fortaleza, quando 

comparado o período endêmico (13,52%) com o pós-epidêmico (28,21%). 

3.3 Forma Clínica  

Agrupando as formas clínicas segundo os períodos, são verificados em todos eles 

percentuais maiores para a meningite meningocócica (MM). A meningococcemia (M) teve um 

discreto aumento de sua participação na ordem cronológica dos períodos. A meningococcemia 

associada à meningite (M+MM) teve a sua menor participação (12,85%) no período epidêmico 

e maior no período pós-epidêmico (37,97%). As formas clínicas tendem a mostrar casos mais 

graves no último período, ou seja, a meningite meningocócica com 43,85% dos casos e a 

meningococcemia associada ou não a meningite meningocócica com 56,15% (Gráfico 2). 

Gráfico 2 - Distribuição da Doença Meningocócica por Forma Clínica e por Períodos em 

Fortaleza, de 1986 a 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/SMDS 
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3.4 Diagnóstico  

O critério de diagnóstico da DM dos casos em estudo, pela clínica, representou 

25,60% (257) e laboratorial 74,40% (747), destes 63,90% (477) dos resultados foram por 

cultura e 36,10% (270) por bacterioscopia. O sorogrupo B esteve presente em 99,10% do total 

das culturas realizadas (473); o sorogrupo C em 3 casos, dois deles em 1991 e o outro em 

1996; e o sorogrupo A foi encontrado 1 caso em 1991. Analisando por período, o diagnóstico 

laboratorial foi mais frequente nos períodos endêmico (76,90%) e epidêmico (79,70%), 

consequentemente, o diagnóstico pela clínica teve maior participação no período pós-

epidêmico (57,20%) nos exames realizados. 

3.5 Unidade de Atendimento  

Os casos da DM, no período em estudo, ocorreram basicamente em unidades 

públicas, com 84,46% (848) dos atendimentos. Os hospitais particulares assistiram 14,84% 

(149) dos casos e 0,70% (7) deles foram registrados através de notificações telefônicas, sem 

especificação do local de atendimento. 

3.6 Vacina  

Na campanha de vacinação, Fortaleza obteve 95,50% de cobertura vacinal de sua 

população-alvo, crianças de 6 meses a 14 anos. Entretanto, por se saber da participação de 

crianças de outros municípios e estados na campanha, estimou-se que 5,50% dos vacinados 

não pertenciam a Fortaleza. De forma empírica, considerou-se uma cobertura vacinal de 90% 

para a Cidade, assim como 90% para cada faixa de idade, admitindo ter havido 

homogeneidade da cobertura vacinal por faixa etária entre os vacinados. 

Analisando o comportamento da DM por faixa etária antes e após a vacinação, se 

observou um decréscimo no número de casos entre os menores de 1 ano no primeiro e terceiro 

ano após a vacinação, uma redução de novos casos entre as crianças de 1 a 4 anos, como 

também entre os adultos de 15 a 49 anos, após o segundo ano da vacinação. Apenas no 

segundo ano pós-vacinal, foi menor o número de casos entre crianças e adolescentes de 5 a 14 

anos, retornando entretanto, a valores próximos aos anteriores no terceiro ano após a 

campanha. Para a faixa de 50 e mais anos, por apresentar poucos casos (9), a análise não foi 

realizada (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Distribuição dos Casos da Doença Meningocócica por Faixa Etária e por 

Intervalos de Meses Antes e Após a Vacinação com a VA-MENGOG-BC em Fortaleza, 1995 

a 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Discussão  

Neste estudo, 76,00% dos casos e 81,00% dos óbitos da DM ocorreram nos 

menores de 14 anos e 92% dos óbitos aconteceram nos menores de 5 anos. Resultados 

semelhante foram encontrados por Marzochi et al. 
6 7

, onde 80% dos indivíduos que 

adoeceram de DM tinham menos de 14 anos e 74% dos óbitos eram de crianças menores de 

10 anos. Machado et al. 
8
 também relataram que aproximadamente dois terços dos casos da 

DM ocorrem em crianças abaixo de 10 anos de idade.  

Letalidade acima de 20% foi encontrada nos menores de 5 anos e 50 e mais anos, 

reforçando a literatura clássica de outros estudos 
4 5 7 8

. Para os autores supra citados, crianças 

menores têm maior letalidade, entretanto o crescente aumento da letalidade no grupo dos mais 

idosos, principalmente no período pós-epidêmico, indica que essa faixa também é sensível à 

agressividade da DM em Fortaleza. Durante o estudo, os homens adoeceram (58,40%) e 

morreram (64,90%) mais do que as mulheres. Nos estudos de Gama 
4
 e Marzochi et al.

6
, os 

homens também apresentaram predomínio em todos os períodos epidemiológicos.  

Na análise em sequência dos períodos, foi percebido o dobro da presença da DM 

dentro do quadro geral das meningites em Fortaleza, mesmo resultado encontrado no trabalho 

de Kemp 
5
.  
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Em Fortaleza, o aumento da meningococcemia, associada ou não à meningite 

meningocócica, variou dentro do intervalo de 30 a 60% descrito na literatura 
9
. Este aumento, 

na ordem cronológica dos períodos encontrados no presente estudo, poderia ser decorrente da 

melhoria do diagnóstico clínico, do preenchimento correto das fichas epidemiológicas, ou 

então sugerir uma maior agressividade do meningococo. Para Kemp 
5
, foi alto o percentual de 

meningococcemia (60%) associada ou não à meningite meningocócica no quadro clínico da 

DM no seu estudo. A referida autora admitiu que este fato estava ligado ao sorogrupo C. 

Entretanto, Gama 
4
 observou, como na presente investigação, os mesmos percentuais quanto à 

forma clínica, embora ela relacione os casos aos sorogrupos A e B.  

A baixa realização de culturas e, por conseguinte a determinação da 

sorogrupagem do agente realizada em Fortaleza, dificultou a análise da evolução do quadro 

epidemiológico da doença meningocócica, uma vez que a não identificação do sorogrupo no 

ambiente impossibilita e/ou dificulta tomadas de decisões, assim como a avaliação de medidas 

preventivas aplicadas anteriormente pelo Município, por exemplo a vacinação.  

A queda no número de casos nos menores de 1 ano logo após a campanha poderia 

se dever à vacinação e o aumento observado no ano seguinte, ao acometimento dos 

suscetíveis não vacinados. 

As crianças de 1 a 4 anos vacinadas apresentaram basicamente a mesma curva 

decrescente que os acometidos de 15 a 49 anos que não foram vacinados. A população 

pertencente à faixa de 5 a 14 anos apresentou uma queda no número de casos no segundo ano 

após a vacinação, e no terceiro ano, os números foram iguais aos anos anteriores. Pelo tempo 

de vacinação e eficácia esperada de 81% 
12

 para essa faixa etária, deveria ter ocorrido uma 

diminuição de casos logo após outubro de 1995 e isto não aconteceu. Se esta diminuição se 

deveu a vacinação, por que ocorreu mais de um ano após a aplicação da segunda dose? Vale 

salientar, que houve também redução dos casos após o segundo ano da campanha na faixa de 

15 a 49 anos, que não tinha sido vacinada. 

Em Fortaleza, o sorogrupo circulante pelas amostras realizadas continua sendo o 

sorogrupo B. Descartando os erros quanto ao manuseio e aplicação da vacina, além de 

cobertura vacinal de 90%, a evolução da doença aqui mostrada sugere que a redução do 

número de casos nas diferentes faixas etárias tenha ocorrido pela própria ciclicidade da 

doença e não pela intervenção do imunobiológico. Entretanto, não seria prudente afirmar que 
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não houve mudanças no perfil do sorogrupo prevalente em Fortaleza desde os anos 80, 

quando apenas 33,70% dos exames no período pós-epidêmico foram sorogrupados.  

Noronha 
10

 observou que os índices mais elevados de eficácia, independente da 

identificação do sorogrupo, foram encontrados para as formas clínicas mais graves (67,80%); 

para as crianças do sexo masculino, (61,00%); para os primeiros seis meses após a vacinação 

(65,30%); e para as crianças vacinadas com 4 anos ou mais de idade (69,80%). Em Fortaleza, 

admitindo-se que a forma clínica esteja relacionada ao estado vacinal, a vacina deveria 

conferir maior proteção contra as formas mais graves da doença e isto não foi verificado, pois 

somente no período pós-epidêmico, percentuais acima de 50% foram obtidos para as 

apresentações mais graves. No entanto, quando analisada a letalidade, observamos decréscimo 

nas faixas de 1-4 e 5-14 anos ocorrido no dois últimos períodos do estudo, que poderia estar 

associado a algum efeito protetor da vacina. Em relação ao sexo, os homens continuaram 

apresentando maiores incidências, mesmo no primeiro ano após a vacinação. 

5 Conclusão 

A incidência da DM foi inversamente proporcional às idades. Os menores de 1 

ano apresentaram incidência mais alta entre todas as faixas etárias e em todos os períodos. A 

maior letalidade foi encontrada nos menores de 5 anos e nos mais idosos. Os homens 

mostraram as maiores taxas de incidência e letalidade. No período pós-epidêmico, a DM 

dobrou sua participação dentro do quadro geral das meningites e como também apresentou 

formas clínicas mais graves. O diagnóstico laboratorial foi cada vez menos utilizado no 

decorrer do estudo e o sorogrupo B predominou nas amostras examinadas. 

Embora este estudo não tivesse a finalidade de avaliar eficácia da vacina, 

esperava-se que as faixas etárias vacinadas apresentassem menor contribuição no número de 

casos da doença registrados após 1995.  
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Resumo - Os aspectos epidemiológicos da Doença Meningocócica no tempo (ano e mês) e 

espaço (fatores ambientais) foram investigados de 1986 a 1998 em Fortaleza–Ceará-Brasil. 

As informações foram obtidas de bancos de dados do Estado e Município e de prontuários 

médicos. Na  construção do diagrama de controle, o método dos quartis foi comparado ao do 

desvio padrão, o primeiro detectou o início de uma epidemia mais precocemente. Os meses de 

março, abril e maio registraram os maiores números de casos, como também, as maiores 

médias mensais de precipitação, umidade relativa do ar e as menores médias mensais de 

evaporação. Observou-se que os casos da doença meningocócica ocorreram semanas após o 

aumento da precipitação (500mm/mês); da umidade relativa do ar (>80%); da redução da 

insolação (<200horas/mês); e da evaporação (<50mm/mês), sugerindo que essas variáveis 

poderiam influenciar no comportamento da Doença Meningocóccica em Fortaleza. 

Palavras-Chave: Doença Meningocócica, Tempo, Fatores Ambientais 

Summary.- The epidemiological aspects of the Meningococcal Disease in Fortaleza, State do 

Ceará, Brazil, from 1986 to 1998, related to time and environmental factors were studied. The 

information was obtained from the Municipal and State Secretaries of Health data bank and 

also from patient records.  The quartile method detected an epidemic sooner than the standard 

deviation. The months of March, April and May registered the largest number of cases, as 

well as the highest monthly averages of rain precipitation and relative humidity and the 

smallest monthly averages of evaporation. In Fortaleza, the cases of Meningococcal Disease 

occurred weeks after the increase in precipitation (500mm/mo) in relative humidity  (>80%), 

the reduction of insulation (<200horas/mo) and evaporation (<50mm/mo); suggesting that 

those variables can influence the behavior of MD in Fortaleza. 

Key-Words: Meningocócica Disease, Time, Environmental Factors 
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1 Introdução 

A doença meningocócica causada por Neisseria meningitidis (meningococo) é 

considerada um importante problema de saúde pública em razão da sua magnitude, letalidade 

e o caráter endêmico e epidêmico no mundo inteiro. É uma doença comum em climas 

temperados e tropicais, podendo apresentar casos esporádicos durante todo o ano em áreas 

rurais e urbanas. As condições epidemiológicas específicas que  determinam o aparecimento 

das epidemias não estão claras e/ou não são conhecidas, parecendo depender, de uma 

multiplicidade de fatores contextuais relacionados ao ambiente, às condições socioeconômica, 

à pessoa e a outros ainda não bem definidos 
1 3 7

. 

Quase todos os tipos de meningites se apresentam de forma endêmica, de modo 

que somente a meningocócica predomina na forma epidêmica, cujos intervalos, intensidade 

e duração variam conforme as características das regiões onde ocorrem e de acordo com o 

tipo do meningococo. Classicamente, admite-se uma variação cíclica do início epidêmico 

da doença a certos intervalos de tempo em média de 6 a 12 anos 
12

 ou de 2 a 5 anos para o 

Brasil 
1
. Durante as epidemias, costuma prevalecer um único sorogrupo, enquanto que há 

vários nas endemias 
18

. Nos períodos endêmicos, a freqüência dos casos é 

aproximadamente de 1 a 5 por 100.000 habitantes por ano. Em situações epidêmicas, pode 

alcançar taxas de até 500 casos por 100.000 habitantes 
17

. 

A correlação entre a DM e os fatores climáticos tem sido alvo de estudo em várias 

regiões do globo, alguns deles relatando uma associação com a temperatura 
2 9 19

 e outros com 

a umidade do ar 
5 11 12

. No Brasil, na Cidade de Londrina, Marzochi 
15

 encontrou uma 

associação inversa entre surgimento da doença e a variável umidade relativa mínima do ar, 

renda familiar, tempo de residência no mesmo bairro, grau de instrução e faixa etária. Quanto 

à temperatura e à pluviosidade, o mesmo autor não encontrou associação; semelhante 

conclusão sobre as chuvas foi observada por Schmid e Galvão 
20

. Em estudo publicado no 

Ceará 
4
, as condições precárias de saneamento e habitação, as aglomerações humanas em 

pequenos espaços e as infecções respiratórias favoreceriam, no período chuvoso, um maior 

aparecimento de casos. De modo diferente, no Continente Africano, na área conhecida como 

“Cinturão da Meningite”, o aumento de casos de DM ocorre durante a estação quente, seca e 

empoeirada, diminuindo logo após a chegada das chuvas 
5 8 14

. A forma como o clima 

modularia o surgimento das epidemias da DM continua pouco clara 
9
, Greenwood et al. 

8
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questionaram os fatores responsáveis pelo início da epidemia, pois as estações acontecem 

todo os anos, diferentemente das epidemias. 

Como parte de um estudo clínico epidemiológico da DM em Fortaleza, capital do 

Ceará, num período de 13 anos, decidiu-se analisar o comportamento da DM em relação ao 

tempo e os fatores ambientais envolvidos em sua evolução de 1986 a 1998. 

2 Metodologia 

Essa investigação é um estudo descritivo-analítico sobre a evolução da doença 

meningocócica em Fortaleza de 1986 a 1998. Fortaleza é uma cidade localizada no nordeste 

do Brasil, dividida politico - administrativamente em seis regionais. 

As populações utilizadas neste trabalho foram obtidas a partir dos dados do 

recenseamento dos anos 1980 e 1991, da contagem da população em 1996 realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE) e através de estimativas calculadas 

pelo método geométrico para os restantes dos anos abordados no estudo. Para os anos 

intercensitários, a taxa de crescimento, de 1980 a 1990, foi considerada de 2,78%, e para os 

anos de 1991 a 1998, de 2,17%. 

A população de estudo se constituiu de todos os casos confirmados de DM aos 

serviços de vigilância epidemiológica do Município e/ou Estado neste período, obtido, através 

das fichas de investigação epidemiológica da meningite, do banco de dados e dos boletins 

informativos procedentes das Secretárias Estadual e Municipal de Saúde e de registros do 

Hospital São José 
4
. Os fatores ambientais foram pesquisados na Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME. 

Conforme a evolução da incidência da DM em Fortaleza e a disponibilidade 

dos dados optou-se por trabalhar a partir do ano de 1986 até 1998. Os 13 anos de estudo 

foram divididos em três períodos, tendo por base suas incidências médias anuais e a ordem 

cronológica dos fatos. O período de 1986 a 1993 foi chamado de endêmico; os anos 

compreendidos entre 1994 a 1996 de epidêmico; e os anos de 1997 e 1998, de período pós-

epidêmico.  

Foram selecionadas para comparação entre os períodos as variáveis 

relacionadas ao tempo (ano e mês) e ao espaço (fatores ambientais: insolação, evaporação, 

temperatura, umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica). 
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Durante o estudo, foram feitas as seguintes análises: tabelas (soft Excel versão 

7.0); gráficos (soft Harvard Graphics, versão 4.0); medidas de tendência central (média e 

mediana); medidas de dispersão (desvio padrão); medidas de separação (quartis - Q); (soft 

Excel versão 7.0) e medidas de associação (coeficiente de correlação de Pearson – r) (soft 

Stata versão 5.0). 

3 Resultados 

3.1 Variáveis Relacionadas ao Tempo  

O período de 1986 a 1993 foi chamado de endêmico, por terem as menores 

incidências entre todos períodos (inferiores a 4,4 casos por 100.000 habitantes); o período 

epidêmico, que compreendeu os anos de 1994 a 1996, acusaram as maiores variações das 

incidências anuais, (6,8 a 7,3 casos por 100.000 habitantes) e os anos de 1997 e 1998 

foram denominados de período pós-epidêmico, por apresentarem incidências menores do 

que o período anterior (4,3 a 4,9 casos por 100.000 habitantes), sugerindo um possível 

retorno da incidências ao nível endêmico (Gráfico 4). 

Na construção do diagrama de controle, observamos o comportamento da 

incidência da DM por dois métodos: pela média e o intervalo de confiança (IC 95%: 1,96 

vezes o desvio padrão) e pela mediana com o 1º e 3º quartis, visando identificar qual dos 

métodos revelaria mais rapidamente uma epidemia na localidade. Verifica-se no gráfico 1 que 

na distribuição por quartil, incidências superiores de 0,43 casos por 100.000 habitantes fogem 

aos padrões endêmicos da doença no mês, enquanto que pela média e seu intervalo de 

confiança só seriam considerados como epidemia coeficientes superiores a 0,69 casos por 

100.000 habitantes. 
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Gráfico 4 - Doença Meningocócica em Fortaleza de 1986 a 1998 Incidência Mensal, Limite 

Superior Endêmico e 3º Quartis  

 

Fonte: SESA/SMDS 

O período de maior morbimortalidade foi o epidêmico, e o de maior letalidade, 

o endêmico. A incidência e a mortalidade aumentaram mais no período epidêmico 2,5 

vezes e 1,8 vezes respectivamente, quando comparado ao endêmico. (tabela 4). 

Tabela 4 - Distribuição do Número de Casos, Óbitos e Taxas de Incidência, Mortalidade e 

Letalidade por Doença Meningocócica e por Período no Município de Fortaleza, de 1986 a 

1998. 

 

 

 

 

Os meses mais incidentes dos 13 anos foram março (1,40 casos por 100.000 

habitantes ao mês), abril (1,51 casos por 100.000 habitantes ao mês) e maio (1,40 casos por 

100.000 habitantes ao mês). O segundo trimestre anual foi o que registrou a maior frequência 

de casos (31,27%) e o quarto trimestre a menor (17,13%). Os meses com mortalidade superior 
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86-98 1.004 4,27 168 0,72 16,88 
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a 0,20 óbitos por 100.000 habitantes foram janeiro, março, abril e junho. A letalidade mensal 

dos anos em estudo variou de 12,79% em agosto a 21,59% em janeiro. Os meses que 

apresentaram as maiores letalidades foram: janeiro, junho e novembro, e a variável trimestre 

aponta o primeiro (18,82%) e o quarto (17,44%) trimestres como aqueles que apresentaram 

maiores letalidades no período de 1986 a 1998. 

3.2 Variáveis Relacionadas ao Espaço 

Através da análise do coeficiente de correlação de Pearson entre as médias 

mensais das variáveis ambientais e o percentual de casos da DM de 1986 a 1998, observa-

se forte correlação positiva para a precipitação pluviométrica (r = 0,82; p= 0,0010) e a 

umidade relativa do ar (r = 0,86; p= 0,0003), e forte correlação negativa, para a evaporação 

(r = -0,81; p= 0,0014) e a insolação (r = -0,71; p= 0,0090). Quando a análise é feita por 

período, somente o período epidêmico apresentou correlação fortemente positiva para a 

precipitação (r = 0,78; p= 0,0023) e a umidade relativa do ar (r = 0,79; p= 0,0021) e 

fortemente negativa para a evaporação (r = -0,80; p= 0,0015) e a insolação (r = -0,81; p= 

0,0011). Nos outros períodos, as correlações entre essas variáveis foram fracas. Os anos 

que apresentaram forte correlação entre as médias mensais das variáveis ambientais e os 

casos mensais da DM foram 1995, (precipitação r = 0,71; p= 0,0087, umidade relativa do 

ar r = 0,72; p= 0,0070, evaporação r = -0,74; p= 0,0053 e insolação r = -0,71; p= 0,0088) e 

1996 (precipitação r = 0,82; p= 0,0009, umidade relativa do ar r = 0,83; p= 0,0007, 

evaporação r = -0,85; p= 0,0004 e insolação r = -0,83; p= 0,0008) (Gráficos 5, 6, 7 e 8). 
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Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 
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A temperatura ambiente do ar, propositadamente, foi deixada para análise à parte 

por apresentar na Cidade estudada pouca variabilidade das médias mensais, Fortaleza 

encontra-se a 3º de latitude. Suas correlações feitas por período ora possuem coeficiente de 

correlação negativo (período endêmico: r = -0,27 e epidêmico: r = -0,64), ora positivo (pós-

epidêmico: r = 0,27) ao surgimento de casos da DM (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 - Distribuição dos Casos da Doença Meningocócica e Temperatura do Ar em 

Fortaleza, de 1986 a 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNCEME/SESA/SMDS 

4 Discussão 

Pelo gráfico 1, constata-se que o método da mediana com limite superior formado 

pelo 3º quartil é capaz de evidenciar mais rapidamente o início de uma epidemia. Desta 

forma, podemos concluir que, para Fortaleza, incidências mensais superiores a 0,43 casos por 

100.000 habitantes fogem aos padrões endêmicos da doença no mês, quando usamos o 

método dos quartis. Enquanto isso, pela média e seu intervalo de confiança, só seria 

considerados como incidência não endêmicas, coeficientes superiores a 0,69 casos por 

100.000 habitantes. Este fato ocorre porque a distribuição das incidências durante os 12 meses 

no período para o qual calculamos o diagrama não tem uma distribuição normal, como seria a 
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ideal para utilizarmos a média e o intervalo de confiança, (95% de confiança), de forma mais 

adequada. 

A alta letalidade encontrada no período endêmico se deveu, talvez, à 

subnotificação, sendo a maioria dos casos registrados de pessoas que morriam, enquanto que a 

menor letalidade ocorreu no período epidêmico pela detecção e providências precoces. 

O período de maior morbimortalidade em Fortaleza foi o epidêmico e o de maior 

letalidade, o endêmico. Comparando as taxas brasileiras de 1987 a 1996 
6
, com o período em 

estudo, observa-se uma letalidade média inferior a média do País (19%). Por outro lado a 

incidência nacional neste período variou entre 1,7 e 3,5 por 100.000 habitantes, valor abaixo 

do observado em Fortaleza (2,87 a 7,4 por 100.000 habitantes) (tabela 4). 

A incidência endêmica de Fortaleza teve uma média de 2,87 casos por 100.000 

habitantes, mostrou os mesmos patamares relatados por Tikhomirov 
22

 para os USA (1 a 3 

casos por 100.000 habitantes).  

Os meses de março, abril e maio registraram maior número de casos, assim como 

possuem as maiores médias mensais de precipitação e umidade relativa do ar, e as menores 

médias mensais de evaporação e insolação. Os fatores que predispõem a um aumento do 

número de casos da DM nos períodos chuvosos podem estar relacionados às condições 

precárias de saneamento e habitação, às aglomerações humanas e à diminuição temporária da 

resistência imunológica provocada por infecção respiratória repetitiva 
3 4 6 9 10 16 21

. 

Em um estudo realizado com mineradores africanos por Wyndham et al. 
23

 a 

incidência de meningite aumentou um mês depois da chegada de novos recrutas. Comparando 

os achados do estudo acima com o quadro da epidemia de DM em Fortaleza, de 1994 a 1996, 

podemos associar a presença maior de casos nos meses de março, abril e maio, com o início 

das aulas em fevereiro, por assim dizer, um mês antes do pico epidêmico da DM em 

Fortaleza. A associação entre surtos de meningite e inicio das aulas já tinha sido explorada 

anteriormente (Makela et al., 1975 apud 
23

). Que outros fatores determinariam o inicio da 

epidemia, não ficou claro no trabalho de Wyndham et al. 
23

, pois, segundo esses autores, em 

determinados anos houve admissão de novos recrutas e não ocorria surto de meningite. 

Novamente, comparando com Fortaleza, verifica-se nos gráficos 3, 4, 5, 6 e 7 que os casos de 

DM ocorrem semanas após o aumento da precipitação (500mm/mês); umidade relativa do ar 

(>80%); redução da insolação (<200horas/mês) e evaporação (<50mm/mês), sugerindo que 

essas variáveis fazem parte dos fatores que influem no comportamento da DM em Fortaleza. 
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O 4º trimestre do ano é o período com menor percentual de casos, o que talvez se justifique 

pela eliminação dos suscetíveis nas salas de aula, pela imunidade individual e coletiva, pelas 

baixa precipitação e umidade relativa do ar nesses meses. 

Através da análise do coeficiente de correlação de Pearson, concluímos que em 

Fortaleza, quanto maiores as médias mensais de precipitação e de umidade relativa do ar e 

quanto menores as médias mensais de evaporação e insolação, maior o risco de ocorrer casos 

de DM. Na análise realizada por ano, somente 1995 e 1996 apresentam forte correlação entre 

as variáveis ambientais e a DM, enquanto que no ano de 1994, também epidêmico, tal não 

aconteceu. Na África, o aumento da incidência dos casos começa na estação seca, quente e 

empoeirada e termina logo após o início das chuvas 
5 8

. Este contraste com o nosso estudo nos 

leva a crer que outros fatores comportamentais poderiam estar associados ao 

desencadeamento das epidemias. 

Lapeyssonie, 
12 13 

e Cheesbrough 
5
 levantaram a possibilidade da maior ocorrência 

de DM  se dever não somente às aglomerações relacionadas ao frio, mas também, pela 

associação com a baixa umidade relativa do ar, que favoreceria o ressecamento das mucosas 

das vias aéreas superiores, diminuindo a defesa local e favorecendo a penetração do 

meningococo. Tal conclusão é incompatível com os resultados deste estudo, pois a umidade 

relativa do ar possui relação direta com a incidência da DM em Fortaleza, levando a supor que 

as chuvas, responsáveis pela elevação da umidade relativa do ar, agiriam de modo direto ou 

indireto no aumento dos casos nesta Cidade.  

Marzochi, 
15

 discutindo a influência dos fatores climáticos e a DM, concluiu que 

houve associação inversa entre DM e umidade relativa mínima do ar; quanto à temperatura, 

observou variações quanto ao número de casos da doença em meses com temperatura baixa e 

em outros com temperatura alta, e não encontrou associação na ocorrência da DM e 

pluviosidade. Comparando tais achados com este estudo, verifica-se que a temperatura possui 

resultado semelhante, ou seja, é uma variável de pouca importância, mesma conclusão a que 

chegaram Wyndham et al. 
23

 e Gama 
7
, diferentemente dos resultados da precipitação e a 

umidade relativa do ar; que para este estudo, ambas possuem correlação positiva com os casos 

ocorridos da DM na Cidade de Fortaleza.  

5 Conclusão 



84 

 

Comparando o método dos quartis com o do desvio padrão, o primeiro detectou o 

início de uma epidemia mais precocemente, devendo, portanto, ser adotado como método 

estatístico preferencial de controle desta patologia. 

Os meses de março, abril e maio registraram maior número de casos, assim como 

possuem as maiores médias mensais de precipitação e umidade relativa do ar, e as menores 

médias mensais de evaporação. A insolação apresenta médias mensais menores somente nos 

meses de março e abril. Para Fortaleza, verifica-se que os casos de DM ocorrem semanas após 

o aumento da precipitação (500mm/mês); umidade relativa do ar (>80%); e redução da 

insolação (<200horas/mês); e evaporação (<50mm/mês), sugerindo que essas variáveis nesses 

valores e simultaneamente, fazem parte dos fatores que influem no comportamento da DM em 

Fortaleza. 
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III ANÁLISE CRÍTICA DA DISSERTAÇÃO 
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1 Fatores Possíveis de Confusão  

 A estimativa de cobertura vacinal de 90% para Fortaleza e para cada faixa etária, 

quando se sabe que o grupo dos menores de 5 anos é mais assíduo às unidade de saúde para 

vacinação, do que o grupo de 5 a 14 anos, uma vez que as crianças do primeiro grupo são 

sempre levadas pelos  responsáveis e as outras não. 

 Considerar que não houve mudanças no perfil do sorogrupo do meningococo B 

prevalente nestas Cidade, durante todo o estudo, quando apenas 33,7% dos exames no período 

pós-epidêmico foram sorogrupados. 

 Aceitar que houve mudança na forma clínica da meningite meningocócica para as 

meningococcemia associadas ou não a meningite meningocócica, quando isto pode ter 

ocorrido pela melhoria do preenchimento das fichas epidemiológicas. 

 A construção do diagrama de controle usando os anos de 1986 a 1988 para formar a 

zona endêmica de 10 anos de estudo, quando se tem conhecimento de possíveis sub-

notificações das meningites durante esses anos.  

2 Fatores Possíveis de Soluções 

 Incentivo ao preenchimento completo das fichas epidemiológicas. 

 Confirmação da doença meningocócica pelo diagnóstico clínico e laboratorial (sorogrupo, 

sorotipo e imunotipo). 

 Constar na ficha epidemiológica dados relativos à situação socioeconômica 

3 Sugestões para Novas Pesquisas 

 Relacionar os fatores ambientais como o vento, salinidade, luminosidade e poluição 

ambiental e o comportamento da doença meningocócica. 

 Que fatores ambientais predominam em determinadas regiões da cidade, responsáveis pela 

distribuição irregular da doença meningococíca. 

 Identificar os fatores relacionados à imunidade individual e/ou coletiva, correlacionados 

àqueles que favorecem o desenvolvimento do meningococo no meio ambiente. 

 Fatores relacionados ao sexo e a sua suscetibilidade frente às doenças infecciosas. 
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Apêndice 1 - Distribuição dos Casos da Doença Meningocócica no Sexo Feminino e por 

Faixa Etária no Município de Fortaleza, no período de 1989- 1998. 

Faixa Etária 1989-1993 

  Casos Óbito Incidência Mortalidade Letalidade 

< 1 14 4 14,38 4,11 28,57 

1 - 4 anos 19 4 4,31 0,91 21,05 

5 - 14 anos 26 1 2,43 0,09 3,85 

15 - 49 anos 21 1 0,83 0,04 4,76 

50 e + anos 5 0 0,86 0,00 0,00 

Total 85 10       

Média 17 2 1,80 0,21 11,76 

      Faixa Etária 1994-1996 

  Casos Óbito Incidência Mortalidade Letalidade 

< 1 18 5 28,19 7,83 27,78 

1 - 4 anos 57 12 19,71 4,15 21,05 

5 - 14 anos 89 6 12,69 0,86 6,74 

15 - 49 anos 49 7 2,94 0,42 14,29 

50 e + anos 2 0 0,53 0,00 0,00 

Total 215 30       

Média 43 6 6,94 0,97 13,95 

      Faixa Etária 1997-1998 

  Casos Óbito Incidência Mortalidade Letalidade 

< 1 9 1 20,04 2,23 11,11 

1 - 4 anos 16 2 7,87 0,98 12,50 

5 - 14 anos 33 4 6,69 0,81 12,12 

15 - 49 anos 20 4 1,71 0,34 20,00 

50 e + anos 3 1 1,12 0,37 33,33 

Total 81         

Média 16 2 3,72 0,55 14,81 

      Faixa Etária 1989-1998 

  Casos Óbito Incidência Mortalidade Letalidade 

< 1 41 10 19,89 4,85 24,39 

1 - 4 anos 92 18 9,86 1,93 19,57 

5 - 14 anos 148 11 6,54 0,49 7,43 

15 - 49 anos 90 12 1,68 0,22 13,33 

50 e + anos 10 1 0,81 0,08 10,00 

Total 381 52       

Média 76 10 3,81 0,52 13,65 
Fonte: SESA/ SMDS 
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Apêndice 2 - Distribuição dos Casos da Doença Meningocócica no Sexo Masculino e por 

Faixa Etária no Município de Fortaleza, no período de 1989- 1998 

 

Faixa Etária 1989-1993 

  Casos Óbito Incidência Mortalidade Letalidade 

< 1 21 8 24,92 9,49 38,10 

1 - 4 anos 27 9 7,07 2,36 33,33 

5 - 14 anos 51 12 5,51 1,30 23,53 

15 - 49 anos 33 2 1,50 0,09 6,06 

50 e + anos 2 1 0,40 0,20 50,00 

Total 134 32       

Média 27 6 3,28 0,78 23,88 
      Faixa Etária 1994-1996 

  Casos Óbito Incidência Mortalidade Letalidade 

< 1 20 3 36,18 5,43 15,00 

1 - 4 anos 64 20 25,57 7,99 31,25 

5 - 14 anos 145 14 23,89 2,31 9,66 

15 - 49 anos 63 9 4,37 0,62 14,29 

50 e + anos 2 1 0,61 0,30 50,00 

Total 294 47       

Média 59 9 10,96 1,75 15,99 
      Faixa Etária 1997-1998 

  Casos Óbito Incidência Mortalidade Letalidade 

< 1 16 5 41,16 12,86 31,25 

1 - 4 anos 32 6 18,17 3,41 18,75 

5 - 14 anos 40 4 9,37 0,94 10,00 

15 - 49 anos 16 1 1,58 0,10 6,25 

50 e + anos 2 1 0,86 0,43 50,00 

Total 106 17 5,62 0,90 16,04 

Média 21 3 5,62 0,90 16,04 

      Faixa Etária 1989-1998 

  Casos Óbito Incidência Mortalidade Letalidade 

< 1 57 16 31,95 8,97 28,07 

1 - 4 anos 123 35 15,22 4,33 28,46 

5 - 14 anos 236 30 12,05 1,53 12,71 

15 - 49 anos 112 12 2,41 0,26 10,71 

50 e + anos 6 3 0,56 0,28 50,00 

Total 534 96 6,17 1,11 17,98 

Média 107 19 6,17 1,11 17,98 
Fonte: SESA/ SMDS 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE APÊNDICE - ARTIGO I 

 

 

 

 

 

Doença Meningocócica em Fortaleza de 1986 a 1998: aspectos clínico-

epidemiológicos e vacinação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Apêndice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SESA/ SMDS

 

 

 



94 

 

Apêndice 2 

Distribuição da Doença Meningocócica por Período, Faixa Etária, Número de Casos, 

Incidência, Óbito, Mortalidade e Letalidade em  Fortaleza, de 1986 a 1998 

Faixa 

Etária 1986 - 1998 

(anos) Casos Incidência Óbito Mortalidade Letalidade 

<1 107 22,18 29 6,01 27,10 

1 - 4 238 10,89 56 2,56 23,53 

5 - 14 420 7,93 52 0,98 12,38 

15 - 49 220 1,75 27 0,21 12,27 

> = 50 19 0,66 4 0,14 21,05 

Total 1.004   168     

Média 77 4,27 13 0,72 16,88 

      Faixa 

Etária 1986 - 1993 

(anos) Casos Incidência Óbito Mortalidade Letalidade 

<1 55 19,67 17 6,08 30,91 

1 - 4 88 6,95 27 2,13 30,68 

5 - 14 152 4,95 26 0,85 17,11 

15 - 49 86 1,18 8 0,11 9,30 

> = 50 8 0,48 1 0,06 12,50 

Total 389   79     

Média 49 2,87 10 0,58 20,31 

      Faixa 

Etária 1994 - 1996 

(anos) Casos Incidência Óbito Mortalidade Letalidade 

<1 27 22,67 4 3,36 14,81 

1 - 4 102 18,91 22 4,08 21,57 

5 - 14 195 14,91 19 1,45 9,74 

15 - 49 99 3,19 14 0,45 14,14 

> = 50 5 0,70 1 0,14 20,00 

Total 428   60     

Média 143 7,40 20 1,04 14,02 

      Faixa 

Etária 1997 - 1998 

(anos) Casos Incidência Óbito Mortalidade Letalidade 

<1 25 29,84 8 9,55 32,00 

1 - 4 48 12,65 7 1,84 14,58 

5 - 14 73 7,93 7 0,76 9,59 

15 - 49 35 1,60 5 0,23 14,29 

> = 50 6 1,20 2 0,40 33,33 

Total 187   29     

Média 94 4,60 15 0,71 15,51 
Fonte: SESA/ SMDS
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Apêndice 3 
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ANEXO 1 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 

A Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical destina-se à publicação de 

trabalhos científicos relacionados às doenças infecciosas e parasitárias, medicina 

preventiva, saúde pública e assuntos correlatos. A Revista tem periodicidade bimestral e 

aceitará trabalhos de pesquisadores brasileiros ou estrangeiros desde que obedeçam às 

normas e que sejam aprovados pelos relatores indicados pelos Editores.  

1. Além de “Artigos”, a Revista publica “Comunicações” para a divulgação de resultados 

de ensaios terapêuticos, notas prévias, relatórios técnicos, relatos de casos, cartas ao editor, 

fatos históricos, resenhas bibliográficas e resumos de teses. Artigos de revisão e editoriais 

serão publicados por solicitação do Corpo Editorial.  

2. Os trabalhos devem ser originais e inéditos, digitados em espaço duplo, deixando 

margem de 3cm à esquerda e remetidos em três vias, sendo uma a original. Após revisão, 

pede-se que os trabalhos sejam enviados em disquete, devidamente acompanhados de uma 

cópia impressa da versão revisada.  

3. Normas para enviar trabalhos, após revisão, em meio eletrônico; obedecer os seguintes 

requisitos:  

a) podem ser utilizados disquetes MS-DOS compatíveis nos formatos 3 1/2” ou 5 1/4”. 

Disquetes de Macintosh no formato 3 1/2” também serão aceitos. Elimine dos disquetes 

todos os arquivos não pertinentes ao artigo enviado. Escreva na etiqueta do disquete: título 

do artigo, nome do autor, nome do arquivo, editor de texto utilizado e nome dos arquivos 

acessórios (folhas de estilos, gráficos, tabelas etc.);  

b) envie artigos compatíveis com os seguintes processadores de texto: Word para Windows 

(versão 6.0 ou anterior), Word para Mac (versão 6.0 ou anterior), outros formatos podem 

ser aceitos mediante consulta prévia. Nunca envie artigos em formato ASCII (só 

texto/”text only”);  

c) ao redigir o texto, o comando de retorno de linha (“Enter”) deve ser utilizado 

exclusivamente no final dos parágrafos. Não adicione espaços extras ou “tabs” ao texto 

para obter recuo da primeira linha ou centralização de títulos na página. Tampouco 

retornos (“enters”) adicionais para espaçar os parágrafos. Para obter estes efeitos, utilize 
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apenas os comandos de formatação de parágrafo, disponíveis em todos os editores de texto 

acima;  

d) podem ser incluídas tabelas, desde que montadas no próprio editor de texto. 

Observações e notas de rodapé devem ser, preferencialmente, colocadas após o final do 

artigo, devidamente numeradas e referenciadas;  

e) Ilustrações, tabelas e gráficos produzidos em outros programas e “importados” para 

inclusão no texto devem ser enviados em arquivos anexos, em formatos universais de fácil 

compatibilidade (TIFF, BMP, PICT, GIF etc.). Evite formatos não-padronizados (EPS, 

WMF etc.) e arquivos que só podem ser abertos por programas específicos. De qualquer 

forma, envie sempre uma cópia bem impressa do gráfico, tabela ou ilustração para eventual 

reprodução.  

4. Os trabalhos devem ser redigidos preferencialmente em português, embora sejam 

também aceitos trabalhos em inglês e espanhol. A linguagem deve ser clara e precisa, e o 

texto conciso normalmente não ultrapassando 12 páginas digitadas para “Artigos” e 6 para 

“Comunicações”.  

5. A seguinte seqüência deve ser observada:  

a) título original e traduzido e nome dos autores em letras minúsculas. No rodapé, 

Instituição onde foi realizado o trabalho, filiação dos autores, quando for o caso, órgão 

financiador e o endereço completo para correspondência, inclusive telefone e fax;  

b) resumo: máximo de 150 palavras para os artigos e 50 para as comunicações e relato de 

casos. Deve ser informativo e não indicativo, apresentando o objetivo do trabalho, como 

foi realizado, os resultados alcançados e a conclusão. Não usar abreviaturas ou citações 

bibliográficas. Citar 4 ou 5 palavras-chaves, que expressem com precisão o conteúdo do 

trabalho;  

c) abstract: inserido logo após o resumo, deve ser a tradução fiel do mesmo, seguido pelas 

key-words.  

d) introdução: clara, objetiva, contendo informações que justifiquem o trabalho, 

restringindo as citações ao necessário;  
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e) material e métodos: descrição concisa, sem omitir o essencial para compreensão e 

reprodução do trabalho. Métodos e técnicas já estabelecidas devem ser referidos por 

citação;  

f) resultados: sempre que necessário devem ser acompanhados por tabelas, figuras ou 

outras ilustrações, auto-explicativas. Texto e documentação devem ser complementares. 

Quando aplicáveis, os dados deverão ser submetidos à análise estatística. O conteúdo deve 

ser informativo, não interpretativo;  

g) discussão: limitar aos resultados obtidos e conter somente as referências necessárias. O 

conteúdo deve ser interpretativo e as hipóteses e especulações formuladas com base nos 

achados;  

h) agradecimentos: limitados ao indispensável;  

i) referências bibliográficas: digitadas em minúsculas, sem ponto entre as abreviaturas, em 

espaço duplo, numeradas e ordenadas em ordem alfabética pelo último sobrenome do 

autor; citar todos os autores de cada referência. Quando houver mais de uma citação do 

mesmo autor, seguir a ordem cronológica. As citações devem ser referidas no texto pelos 

respectivos números, acima da palavra correspondente, sem vírgula e sem parênteses; na 

lista de referências, deve seguir o seguinte estilo e pontuação:  

- Artigos em periódicos (os títulos dos periódicos devem aparecer por extenso):  

Coura JR, Conceição MJ. Estudo comparativo dos métodos de Lutz, Kato e Simões 

Barbosa no diagnóstico da esquistossomose mansoni. Revista da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical 8:153-158, 1974.  

- Livros:  

Chandra RK, Newberne PM. Nutrition, immunity and infection: machanisms of 

interactions. Plenum, New York, 1977.  

 

- Capítulos de livros:  

Fulton JD. Diagnosis of protozoal diseases. In: Gell PGH, Coombs RRA (ed) Clinical 

aspects of immunology, 2nd edtition, Blackwell, Oxford, p.133-136, 1968.  

- Resumos de Congressos:  
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Daher RH, Almeida Netto JC, Pereira LIA. Disfunção hepática na malária grave. Estudo 

de 161 casos. In: Resumos do XXXI Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical, Brasília p.16, 1995 .  

- Teses:  

Tavares W. Contaminação do solo do Estado do Rio de Janeiro pelo Clostridium tetani. 

Contribuição ao conhecimento da distribuição natural do bacilo tetânico. Tese de 

Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 1975.  

Somente deverão ser citados os trabalhos publicados. Dados não publicados ou 

comunicações pessoais devem ser referidos no texto da seguinte forma: (AB Figueiredo: 

comunicação pessoal, 1980) e (CD Dias, EF Oliveira: dados não publicados).  

6. Tabelas: numeradas em algarismos arábicos e dotadas de título descritivo conciso. 

Manter seu número ao mínimo necessário e lembrar que tabelas muito grandes são difíceis 

de serem lidas. Devem ser digitadas em espaço duplo em folhas separadas, sem linhas 

verticais e as unidades referidas no título de cada coluna. Todos os dados das tabelas, 

inclusive o título, devem ser em minúsculas, exceto as siglas.  

7. Ilustrações: de boa qualidade e numeradas consecutivamente em algarismos arábicos. 

Além das fotografias, os gráficos, quadros etc. devem ser referidos no texto como Figuras. 

Anotar no verso com lápis o número da figura e o nome do autor e trabalho. Listar as 

legendas numeradas com os respectivos símbolos e convenções em folha separada e em 

espaço duplo. o número de ilustrações deve ser restrito ao mínimo necessário.  

8. Comitê de ética: no trabalho de pesquisa envolvendo seres humanos, deverá constar o 

nome do Comitê de Ética que o aprovou.  

9. Permissão dos autores: anexar carta com o ciente de todos os autores concordando com a 

publicação.  

Endereço para remessa de trabalhos:  

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical  

Caixa Postal 118, 38001-970 Uberaba, MG, Brasil  

Fax: (034) 318-5279 ou  

Caixa Postal 04-671, 70919-970 Brasília, DF, Brasil  

Fax: (061) 273-2811 
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Anexo 2 - Ficha Epidemiológica dos Casos de Meningites 

(Frente) 
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Anexo 2 - Ficha Epidemiológica dos Casos de Meningites 

(Verso) 
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Anexo 3 – Ficha Individual de Investigação – SINAN 

 (Frente) 
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Anexo 3 – Ficha Individual de Investigação – SINAN 

(Verso) 
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Anexo 4 – Mapa Controle de Aplicação da Vacina VA-MENGOC-BC 

 



 

 

110 

GLOSSÁRIO 

 

 Evaporação - Absorção pelo ar de água contida na terra ou nas plantas. É o 

processo de transformação de uma substância do estado líquido ao estado gasoso ou 

de vapor. 

 Insolação (Brilho solar) - É a quantidade de luz solar que uma região recebe por dia 

de sol. 

 Precipitação Pluviométrica - Quantidade de chuva que cai em um determinado 

lugar ou região durante um certo período de tempo. 

 Temperatura - Grandeza intensa que caracteriza o equilíbrio térmico de um sistema. 

É uma medida da quantidade de calor verificada em um corpo ou lugar. 

 Umidade - Estado da atmosfera determinado pela quantidade de água contido no ar. 

Medida de vapor de água contido no ar. 

 Umidade Absoluta - É a massa de vapor de água contida na unidade de volume de 

ar. 

 Umidade relativa - É o conceito da pressão parcial de vapor de água no ar pela 

pressão de vapor de água saturado, na mesma temperatura que o ar. Indica a 

quantidade de vapor de água contido no ar. A quantidade de vapor de água contido 

no ar comparada com a quantidade necessária para a saturação. 

 

 

 


