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INTRODUÇÃO
A
meningite
é
um
processo
inflamatório que envolve as meninges
e acomete principalmente as crianças.
INTRODUÇÃO
De etiologia variada, essa patologia
apresenta elevada morbimortalidade,
sobretudo em casos bacterianos.

OBJETIVO
Analisar os casos de meningite em
crianças e adolescentes no Brasil
entre 2015 a 2019.

MÉTODO
Estudo descritivo, transversal,
realizado com dados secundários do
Ministério da Saúde (MS) entre os
anos de 2015 a 2019, analisados
através de estatística descritiva.

RESULTADOS
Nesse período, o MS registrou 82.353
casos de meningite no Brasil, sendo
que 34,38% possuíam idade inferior a
4 anos e 22,99% do registro geral
eram escolares e adolescentes. No
período analisado, 17,41% dos 7.576
óbitos decorrente dessa patologia
eram crianças de até 4 anos. A
porcentagem de óbitos em relação ao
número de casos, entre crianças até 4
anos (4,66%) e crianças/adolescentes
até de 19 anos (4,81%), apresentaram
valores próximos, enquanto entre
maiores de 19 anos, a porcentagem é
de 15,23%.

CONCLUSÃO
A meningite é um importante problema
de saúde pública no Brasil e, apesar
de atingir todas as faixas etárias, é
mais prevalente em crianças de até
quatro anos, possivelmente, devido a
imaturidade imunológica associado ao
aumento da exposição via contato
físico. É válido salientar que a maior
parte dos casos de meningite nessa
faixa etária apresenta sinais e
sintomas inespecíficos, o que prejudica
a identificação e impossibilita a
intervenção precoce o que acarreta em
desfechos
desfavoráveis,
como
sequelas neurológicas e óbito. Embora
os adultos sejam menos acometidos
pela patologia, apresentam pior
prognóstico, isso porque a causa mais
comum da doença nessa faixa etária é
a bacteriana, com maior mortalidade e
risco
de
complicações.
Nas
crianças/adolescentes a etiologia mais
frequente é a viral, com melhor
prognóstico e resolução espontânea
na maioria das vezes.
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