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RESUMO 
 

 
As meningites bacterianas apresentam alta morbidade e mortalidade, 

constituindo um sério problema de saúde pública. As técnicas diagnósticas 

tradicionais de cultura e de contraimunoeletroforese apresentam baixa positividade, o 

que contribuía para que cerca de 50% dos casos de meningite não tivessem seu 

agente bacteriano identificado. Com o intuito de reverter este problema, o Instituto 

Adolfo Lutz (IAL) padronizou ensaios de PCR em tempo real (PCR-TR) para o 

diagnóstico laboratorial dos principais agentes causadores de meningites bacterianas, 

segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo (CVE): 

Neisseria meningitidis (Men), Streptococcus pneumoniae (Spn), Haemophilus 

influenzae (Hi) e Staphylococcus aureus (Saur). O objetivo deste trabalho foi 

identificar a frequência das meningites bacterianas por PCR-TR em amostras 

biológicas recebidas pelo IAL no período de janeiro a setembro de 2010. 

Foram analisadas 1952 amostras (1242 amostras de líquido cefalorraquidiano 

(LCR) e 710 de soro). A pesquisa de Saur foi feita apenas nas amostras com 

resultados negativos para Men, Spn e Hi (1029 amostras). 

A extração de DNA das amostras foi realizada empregando-se o kit comercial 

Blood Minikit (Qiagen). Empregaram-se cinco tipos de reações de PCR-TR: (i) PCR-

TR triplex para a detecção simultânea de Men, Spn e Hi; (ii) PCR-TR para detecção 

de Saur; (iii) PCR-TR para identificação dos genogrupos de Men (A, B, C, W135, X, 

Y); (iv) PCR-TR para genotipagem de Hi (genotipos a, b, c, d); (v) PCR-TR para 

detecção do gene da RNase-P humana. Todas as reações foram preparadas com 

sistema TaqMan®, em volume final de 25 µL, utilizando de 2 a 5 µL do DNA alvo.  

Os resultados deste estudo mostram que os agentes bacterianos mais 

prevalentes entre as amostras analisadas foram Men (19,6%), seguido do Spn (8,5%); 

infecções por Hi e Saur corresponderam a 1,3% e 1,8% dos casos analisados, 

respectivamente. 
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O genogrupo C foi o prevalente entre as amostras positivas para Men, 

correspondendo a 78,6% dos Men detectados, seguido pelos genogrupos B (12,8%), 

W135 (6,5%) e Y (0,5%).  Entre as amostras positivas para Hi houve prevalência do 

genotipo “a” (55,6%), seguido do genotipo “b” (40,7%).   

Das 223 unidades de saúde que encaminharam as amostras para este exame, 

apenas 50 (22,4%) obtiveram resultados positivos para algum destes quatro agentes 

bacterianos e 84,92% das amostras recebidas possuíam volume ideal para os 

ensaios de PCR-TR. 

O presente trabalho demonstrou que a técnica de PCR-TR foi eficaz na 

identificação de quatro dos principais agentes etiológicos das meningites bacterianas 

(Men, Spn, Hi e Saur) com rapidez na liberação dos resultados, em média 2 horas, 

contrapondo-se às 18-24 horas necessárias para a cultura. Nossos dados revelaram 

maior freqüência da meningite meningocócica, seguida da pneumocócica. A 

meningite causada pelo S. aureus representou uma pequena parcela dos casos da 

doença, indicando que ela é incomum no Estado de São Paulo, como relatado pela 

literatura em outras localidades. 

 

Palavras-chave: meningite bacteriana, PCR em tempo real, Neisseria meningitidis, 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus. 
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ABSTRACT 
 

 
Bacterial meningitis has high morbidity and mortality, constituting a serious 

health public problem. The traditional diagnostic techniques of culture and 

counterimmunoelectrophoresis have low positivity, which contributed to about 50% of 

meningitis did not have its bacterial agent identified. In order to reverse this problem, 

the Instituto Adolfo Lutz (IAL) has standardized real time PCR (RT-PCR) assays for 

the laboratory diagnosis of main causative agents of bacterial meningitis according to 

the Center of Epidemiology Surveillance of São Paulo State (CVE): Neisseria 

meningitidis (Men), Streptococcus pneumoniae (Spn), Haemophilus influenzae (Hi) e 

Staphylococcus aureus (Saur). The aim of this work was to identify the prevalence of 

bacterial meningitis by RT-PCR in clinical samples received by IAL in the period of 

January to September 2010. 

In this study, we analyzed 1952 samples (1242 cerebrospinal fluid (CSF) and 

710 sera). The search for Saur was only done on samples with negative for Men, Spn, 

and Hi (1029 samples). 

The extraction of DNA from the samples was performed using the commercial 

kit Blood Minikit (Qiagen). Were employed five types of RT-PCR: (i) Triplex RT-PCR 

for simultaneous detection of Men, Spn, and Hi; (ii) RT-PCR for detection of Saur; (iii) 

RT-PCR for identification of Men genogroups (A, B, C, W135, Y, X); (iv) RT-PCR for Hi 

genotyping (genotypes a, b, c, d); RT-PCR to detect human RNase P gene. All RT-

PCR reactions used TaqMan® system in a final volume of 25 µL using 2 to 5 µL of 

target DNA. 

The results of this study show that the most prevalent bacterial agents on CSF 

and serum samples analyzed were Men (19.6%), followed by Spn (8.5%); infection by 

Hi and Saur accounted for only 1.3% and 1.8% of the examined cases, respectively.  

The Men genogroup C was prevalent among the Men positive samples (78.6%), 

followed by genogroups B (12.8%), W135 (6.5%) and Y (0.5%). Among Hi positive 

samples, there was a prevalence of genotype “a” (55.6%) followed by genotype “b” 

(40.7%). 

Of the 223 health facilities that forwarded the samples for this assay, only 50 

(22.4%) had positive results for any of the four bacterial agents tested, and 84.92% of 

the samples had ideal volume for RT-PCR assay. 
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The data of this study shows that the technique of RT-PCR was effective in 

identifying four major etiological agents of bacterial meningitis (Men, Spn, Hi, Saur) 

with speed of release of results, on average 2 hours, opposing the 18-24 hours 

needed for culture. Our data demonstrated a higher frequency of meningococcal 

meningitis, followed by pneumococcal meningitis. Meningitis caused by S. aureus 

represented a small proportion of cases of the disease, indicating that this disease is 

uncommon in São Paulo, as reported in the literature elsewhere. 

 

Key words: bacterial meningitis, real time PCR, Neisseria meningitidis, Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Meningite 

 

Meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que 

envolvem o sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal), mais precisamente, 

das leptomeninges que compreende a pia-máter e a aracnóide e do espaço 

subaracnóideo, delimitado por ambas e preenchido por líquor (Figura 1). A infecção 

pode ser causada por uma variedade de microrganismos como: fungos, vírus, 

protozoários, bactérias, dentre outros. Estes agentes penetram no sistema nervoso 

central por via hematogênica ou por contiguidade. Pode ocorrer também, de forma 

não infecciosa podendo ser secundário à hemorragia subaracnóidea, processo 

neoplásico primário ou secundário do sistema nervoso central, distúrbios metabólicos, 

irritação química, entre outras formas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; PORTAL DA SAÚDE, 

2010; CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2008; CARVALHANAS, 2005). 

 

Em relação à saúde pública, destacam-se entre os agentes citados, as 

meningites de origem bacterianas e virais, pela acuidade da doença e pelo potencial 

de causarem epidemias. As meningites de origem bacteriana, do ponto de vista 

clínico, são as mais importantes devido às complicações ocasionadas pela doença. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; PORTAL DA SAÚDE, 2010; CENTRO DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA, 2008). Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica – CVE (2008) 

entre as meningites de etiologia bacteriana destacam-se as causadas pela: Neisseria 

meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, que foram 

abordados neste estudo juntamente com o Staphylococcus aureus. 
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Fonte: Netter, Frank H., Atlas de anatomia humana 2ed. 
Figura 1:  Classificação das membranas conjuntivas que envolvem o sistema nervoso - dura-máter 
(meninge externa), aracnóide e pia-máter (meninge interna). 
 
 
 
 
 
1.2. Principais agentes etiológicos  

 

 

1.2.1. Neisseria meningitidis 

 

 

 Também conhecida como meningococo, pertence à família Neisseriaceae. 

Apresentam-se como cocos dispostos aos pares, Gram-negativos aeróbios e imóveis 

com os lados achatados adjacentes ou côncavos medindo entre 0,6 e 15µm (Figura 

2).  
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Constitui fatores de virulência desta bactéria, a cápsula polissacarídica com 

atividade antifagocitária, além dos fatores relacionados à aderência e invasão. As 

cepas de N. meningitidis são classificadas em sorogrupos, baseados em diferenças 

antigênicas de seus polissacarídeos capsulares e em sorotipos e subtipos, baseando-

se em suas principais proteínas de membrana externa. No mundo, os sorogrupos 

prevalentes são: A, B, C, W135 e Y, sendo que no Brasil, a maioria das infecções é 

causada por meningococos dos sorogrupos B, C e W135. As infecções 

meningocócicas podem ocorrer na forma de meningococcemia, que é a passagem da 

bactéria da mucosa da nasofaringe para a corrente sanguínea, na forma de meningite 

meningocócica, que consiste na invasão das bactérias nas meninges ou sob ambas 

as formas (TRABULSI e ALTERTHUM, 2005). Cinco a 30% da população normal pode 

abrigar o meningococo na nasofaringe (podendo fazer parte da flora transitória sem 

causar sintomas) durante os períodos interepidêmicos, já durante as epidemias a taxa 

de portadores atinge 70 a 80% (BROOKS et al, 2009). 

 
Na rede pública do estado de São Paulo, estão disponíveis as vacinas 

Polissacarídica Meningocócica (confere proteção contra os sorogrupos A e C) 

indicadas a partir de dois anos de idade ou mais, atribuindo uma proteção de três a 

cinco anos e a vacina Meningocócica conjugada C (protege contra o sorogrupo C) 

ministrada a partir de dois meses de idade e induz uma proteção de longa duração.  

Ambas as vacinas tem uso indicado para controle de surtos ou epidemias ou para 

grupos de risco, estando disponíveis nos Centros de Referência de Imunobiológicos 

Especiais - CRIE (CVE, 2008). 

 

 

1.2.2. Streptococcus pneumoniae 

 

 

Referido como pneumococo, é um coco Gram-positivo que se apresenta aos 

pares ou em pequenas cadeias que habitualmente expressa uma forma de ponta de 

lança (Figura 3). É anaeróbio facultativo e possui mais de 90 sorotipos capsulares. Os 

mais freqüentes são: 1, 3, 4, 5, 6B, 14, 19A, 19F e 23F (TRABULSI e ALTERTHUM, 2005). 

Os genotipos de 1 a 8 são responsáveis por cerca de 75% dos casos de pneumonia 
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pneumocócica em adultos enquanto os genotipos 6, 14, 19, e 23 são mais freqüentes 

em crianças (BROOKS et al, 2009). Cinco a 70% dos indivíduos sadios possuem um ou 

mais sorotipos nas vias aéreas superiores (TRABULSI e ALTERTHUM, 2005). 

 
A partir da região colonizada, ele pode alcançar o ouvido médio pela trompa de 

Eustáquio, causando otite média ou os pulmões, através dos brônquios, levando ao 

desenvolvimento de pneumonia. A bactéria também pode entrar na corrente 

circulatória, atravessar a barreira hemoliquórica e alcançar as meninges, levando a 

meningite. A meningite por este agente é purulenta e pode ser letal mesmo quando 

tratada adequadamente e ocorre a bacteremia em 80% dos casos de meningite 

pneumocócica. A doença é causada tanto em crianças quanto em adultos. (TRABULSI 

e ALTERTHUM, 2005). 

 
Os principais fatores de virulência são: a cápsula, parede celular e as proteínas 

localizadas na superfície celular ou no citoplasma (TRABULSI e ALTERTHUM, 2005). 

 
Contra o pneumococo, a rede pública disponibiliza duas vacinas: Vacina 

conjugada pneumocócica 7 - valente (PVC7) e a Vacina pneumocócica 23 - valente 

(PPV23). A PVC7 é composta por sete sorotipos, recomendada a partir dos dois 

meses de idade (disponível apenas para grupos de risco no CRIE). A vacina PPV23 é 

composta de 23 sorotipos e é indicada a partir dos dois anos de idade ou mais e 

também está disponível no CRIE para grupos de risco (CVE, 2008). 

 
 
 
 

1.2.3. Haemophilus influenzae 

 

 

São cocobacilos Gram-negativos pleomórficos e anaeróbios facultativos 

medindo cerca de 1,5µm que ocorrem algumas vezes em pares ou cadeias curtas 

(Figura 4) (BROOKS, 2009; TRABULSI e ALTERTHUM, 2005). 

 
Podem ser encapsulados ou não. Os capsulares possuem seis sorotipos (a, b, 

c, d, e, f), sendo os mais prevalentes no país, os sorotipos a e b. Os fatores de 

virulência incluem a cápsula, lipo-oligossacarídeo, pepitidoglicano, fímbrias e 
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proteínas de membrana externa (TRABULSI e ALTERTHUM, 2005). A maior parte da flora 

normal das vias respiratórias é das espécies de H. influenzae sem cápsula (BROOKS, 

2009). 

 
A incidência de estado de portador do H. influenzae do tipo b nas vias aérias 

superiores é de 2 a 4% (este genotipo provoca meningite, pneumonia e empiema, 

celulite e artrite séptica) e a incidência de H. influenzae não-tipavel é de 50 a 80% ou 

mais (espécie tende a provocar bronquite crônica, otite média, sinusite e conjuntivite).  

A incidência de estado de portador para os tipos encapsulados “a” e “c” – “f” é baixa, 

indo de 1 a 2% e raramente causam doença (BROOKS, 2009). 

 
Coloniza principalmente a mucosa das vias aéreas superiores, podendo atingir 

a corrente sanguínea e alcançar as meninges levando a meningite e com menor 

freqüência são encontrados na conjuntiva e no trato genital (TRABULSI e ALTERTHUM, 

2005).   
 
A vacina contra o Haemophilus influenzae tipo b (Hib) é administrada aos dois, 

quatro e seis meses de idade. Está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

e para grupos de risco, no CRIE (CVE, 2008). 

 

 

 

1.2.4. Staphylococcus aureus 

 

 

Podem se apresentar como cachos irregulares ou isolados, medindo cerca de 

1µm, são Gram – positivos e coagulase positivos encontrados com freqüência como 

membro da microbiota normal do corpo humano (Figura 5). A frequência desta 

bactéria é de 30 - 50% nas fossas nasais, principalmente de pessoas que trabalham 

em ambiente hospitalar (TRABULSI e ALTERTHUM, 2005). 

 
Atualmente possui 35 espécies, sendo 17 delas isoladas em amostras 

biológicas humanas.  É o microorganismo mais comum nas infecções piogênicas no 

mundo (BROOKS, 2009; CASSETARI, 2005; TRABULSI e ALTERTHUM, 2005; KONEMAN, 2001). 
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 O S. aureus é a espécie de maior interesse médico em ambiente nosocomial, 

podendo permanecer viável por longos períodos em partículas de poeira (CAVALCANTI, 

2005; BANNERMAN, 2003). 

 
Os principais fatores de virulência são componentes da superfície celular, 

toxinas e algumas enzimas. As infecções podem ser superficiais, que afetam a pele e 

tecidos, ou sistêmicas, como osteomielites, miosite tropical, endocardites, pneumonia 

e septicemia. Estas bactérias podem causar quadros tóxicos graves, além, de ser 

uma das causas mais freqüentes de bacteremia, principalmente em pacientes 

internados, que adquirem a bactéria por meio de cateteres intravenosos 

contaminados. Podem causar infecção na maioria dos órgãos e tecidos, incluindo 

abscessos renais e cerebrais como as meningites (TRABULSI e ALTERTHUM, 2005). 

 

 
 

 

 Fonte: IAL bacteriologia.                                                          Fonte: IAL bacteriologia.  
 Figura 2 : Neisseria meningitidis                                              Figura 3:  Streptococcus pneumoniae 
(Coloração de Gram).                                                               (Coloração de Gram). 
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Fonte: IAL bacteriologia.           Fonte: J. Bras. Patol. Med. Lab. v43, n6, p 413-423,  
Figura 4: Haemophilus influenzae.                                     Dez 2007. 
(Coloração de Gram).                                                         Figura 5: Staphylococcus aureus. 
                                    (Coloração de Gram). 
 
 
 
 
 
 

1.3.  Aspectos clínicos e transmissão  

 

 

Considera-se caso suspeito de meningite todo paciente com quadro de febre 

alta de início súbito e vômito, sem foco de infecção aparente, acompanhado de rigidez 

de nuca, cefaléia intensa, irritação, sonolência, torpor, diminuição da sucção em 

lactentes e manchas vermelhas pelo corpo. Os sintomas podem surgir 

repentinamente. Mudanças no comportamento como confusão, sonolência, 

dificuldade para acordar, também constitui suspeita. Em recém nascidos e lactentes, 

os únicos sinais e sintomas podem ser febre, irritação, cansaço e falta de apetite 

(CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2008; CARVALHANAS, 2005). 

 
No curso da doença, podem surgir delírio e coma. Dependendo do grau de 

comprometimento encefálico, o paciente poderá apresentar convulsões, paralisias, 

tremores, transtornos pupilares, hipoacusia, ptose palpebral e nistágmo. Pode 

apresentar o Sinal de Kerning1 ou Sinal de Brudzinski2 (PORTAL DA SAÚDE, 2010). 
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A transmissão se dá pela convivência ou contato direto e prolongado com 

secreções do nariz e garganta do doente ou portador assintomático. Em geral, o 

período de incubação é de 2 a 10 dias, podendo haver alguma variação em função do 

agente etiológico responsável (PORTAL DA SAÚDE, 2010; TRABULSI e ALTHERTUM, 2005). 

 
O grupo etário de maior risco são as crianças menores de 5 anos, sendo o 

maior número de casos concentrado nas faixas etárias de menores de dois anos. A 

doença ocorre em qualquer período do ano, apresentando maior incidência nos 

períodos de inverno (PORTAL DA SAÚDE, 2010). 

 

Constituem as principais vias de infecção:  
 

a) Acesso direto: 

Em fraturas de crânio, defeitos congênitos de fechamento do tubo neural ou em 

infecções iatrogênicas, causadas por punções liquóricas sem assepsia ou com 

agulhas contaminadas;  

 
b) Por contigüidade: 

A partir de estruturas próximas, geralmente otites médias, mastoidites ou sinusites;  

 

c) Por via hematogênica: 

Algumas bactérias, como o meningococo e o pneumococo, atingem o sistema 

nervoso central (SNC) pela corrente sangüínea e 

 
d) Derivação liquórica: 

Uso de cateteres de derivação liquórica ventrículo-peritonial (hidrocefalia). 

(CARVALHANAS, 2005) 

 

 

 

 
1Sinal de Kernig - Paciente em decúbito dorsal: eleva-se o tronco, fletindo-o sobre a bacia; há flexão da 
perna sobre a coxa e dessa sobre a bacia; ou eleva-se o membro inferior em extensão, fletindo-o sobre 
a bacia após pequena angulação, há flexão da perna oposta sobre a coxa. Essa variante chama-se, 
também, manobra de Laségue. 
2Sinal de Brudzinski - Flexão involuntária da perna sobre a coxa e dessa sobre a bacia, ao se tentar 
antefletir a cabeça. 
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Segundo a Resolução/SS-43 de 18/05/04 todas as meningites são de 

notificação compulsória à simples suspeita independentemente do agente etiológico. 

Devem ser notificados, investigados e registrados no Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN) e todos os resultados positivos obtidos nos ensaios 

devem ser imediatamente informados à Vigilância Epidemiológica - VE (Portaria 5 de 

26/02/2006) (PORTAL DA SAÚDE, 2010). 

 
A seguir, apresentamos o roteiro de investigação epidemiológica das 

meningites (Figuras 6 e 7) onde os casos serão identificados, sendo os dados clínicos 

e epidemiológicos coletados e avaliados para adoção de medidas de controle 

pertinentes. 
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Fonte: Guia de vigilância epidemiológica 6 ed. Brasília DF 2005. 
Figura 6: Roteiro de investigação epidemiológica de meningites - Parte 1 
Legenda: DM: doença meningocócica; MHI: meningite por Haemophilus influenzae. 
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 Fonte: Guia de vigilância epidemiológica 6 ed. Brasilia DF 2005. 
 Figura 7:  Roteiro de investigação epidemiológica de meningites - Parte 2. 
 Legenda: CGLAB – Coordenação Geral de Laboratórios; Lacen – Laboratório de Saúde Pública;  
 LRN – Laboratório de Referência Nacional; IAL – Instituto Adolfo Lutz; Fiocruz – Fundação Oswaldo 
Cruz; IEC – Instituto Evandro Chagas. 
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1.4. Epidemiologia 

 

 

A doença meningocócica foi primeiramente estudada por Vieusseux na cidade 

de Genebra em 1805, recebendo a designação de meningite epidêmica para 

diferenciá-la das outras meningites. Vieusseux acreditava que a doença era 

transmitida por um “mau ar” e não de contato direto de pessoa para pessoa, 

denominando essa moléstia infecciosa de “Fièvre cérébrale maligne non 

contagieuse....le mal parut tenir à une constitution particulière de l´air, et non à une 

contagion se communiquant de proche en proche” (“Febre cerebral maligna não 

contagiosa...o mal parece ter uma constituição particular do ar, e não de uma 

contaminação por contato de parente para parente”) (Figura 8) (VIEUSSEUX (1805) apud 

SOUZA e SEGURO, 2008; FONSECA, MORAES e BARATA, 2004). 

 
A bactéria responsável pela meningite cérebro-espinhal epidêmica foi 

identificada e descrita em 1884 por Marchiafava e Celli na Itália, mas somente em 

1887 foi cultivada, recebendo a denominação de Neisseria meningitidis pelo 

patologista austríaco Anton Weichselbaum (FONSECA, MORAES e BARATA, 2004). 

 
Durante o século XIX, na Europa eram frequentes as epidemias desta doença 

em acampamentos e guarnições militares onde a letalidade era de aproximadamente 

100% nas fases epidêmicas ou endêmicas.  Em 1842 chegou ao Brasil por meio de 

um surto entre militares no Rio de Janeiro e entre o século XIX e XX chegou a São 

Paulo por intermédio de imigrantes desembarcados no porto de Santos (FONSECA, 

MORAES e BARATA, 2004). 

 
Os primeiros casos registrados em São Paulo, descritos por Godinho, datam de 

fevereiro de 1906 e relatavam casos entre imigrantes vindos da Europa no navio 

Provence, procedente de Portugal e Espanha. Neste mesmo período, no Instituto 

Bacteriológico, atualmente Instituto Adolfo Lutz, os médicos Carlos Meyer e Theodoro 

Bayma juntamente com Adolpho Lutz isolaram, de uma autópsia, o meningococo 

Neisseria meningitidis. Nesta época não havia tratamento específico contra o 

meningococo; fazia-se apenas o controle da febre através de punções lombares que 
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contribuiam para a diminuição da dor e da pressão intracraniana causadas pela 

doença (FONSECA, MORAES e BARATA, 2004). 

 
A doença se instalou lentamente, até que em 1911, em São Paulo, no bairro 

Santa Cecília foi registrado o primeiro caso de meningite em um brasileiro. Um ano 

depois, foi introduzida a soroterapia reduzindo a letalidade da doença para 40% 

(FONSECA, MORAES e BARATA, 2004).  

 
 

                         
Fonte: Prática hospitalar ano X nº58 2008.                  
Figura 8 : Á esquerda, um manuscrito de 1805 descrevendo as características da meningite cérebro-
espinal relatada por Vieusseux e à direita, uma publicação de 1911 de Netter e Debré também a 
respeito de meningite. 
 

 

Por volta de 1919, um ano antes da primeira epidemia no país, foi constatado 

que o contágio era devido ao contato próximo com o doente (FONSECA, MORAES e 

BARATA, 2004). 

 
Entre 1920 e 1926 ocorreu a primeira epidemia de meningite (Quadro 1) e, 

neste mesmo período, iniciaram os estudos com sorogrupos de meningococos por 

meio de testes de aglutinação. Nesta epidemia, foi constatado que metade dos casos 

foi causada pelo sorogrupo A, seguidos dos sorogrupos C (25%) e B (3%) (FONSECA, 

MORAES e BARATA, 2004). 
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Os primeiros pesquisadores a tentar produzir uma vacina contra o 

meningococo foram os ingleses com o intuito de combater a doença no “Cinturão da 

Meningite” (região subsaariana da África, entre Senegal e Etiópia) (FONSECA, MORAES 

e BARATA, 2004). 

 
Chalmers por volta de 1920 produziu uma vacina com bactéria inativada pelo 

calor e Davis em 1931 produziu outra com bactérias tratadas com fenol e mortas pelo 

calor. Neste mesmo ano, Riding e Corkill realizaram um ensaio clínico demonstrando 

que as vacinas eram ineficazes (FONSECA, MORAES e BARATA, 2004). 

 
Em 1930, iniciou-se a busca de tratamentos mais eficazes e o desenvolvimento 

de vacinas. Na década de 40, estudos concluíram que a doença era potencialmente 

de crianças e jovens (FONSECA, MORAES e BARATA, 2004). 

 
A segunda epidemia ocorreu entre os anos de 1945 e 1952 possivelmente pelo 

meningococo A, com valores de letalidade baixos revelando os avanços do uso de 

antibióticos e da rapidez no diagnóstico (FONSECA, MORAES e BARATA, 2004). 

 
Em 1971 instalou-se a terceira epidemia que perdurou até 1977. Neste 

momento houve a sobreposição de duas ondas epidêmicas (sorogrupos A e C do 

meningococo) (FONSECA, MORAES e BARATA, 2004). A partir desta época a notificação 

da doença passou a ser obrigatória, porém diversos estados não possuíam sistema 

adequado de identificação laboratorial bem como de notificação da doença (REQUEJO, 

2005). 

 
Era crescente o número de casos de meningite bacteriana chegando a 200 

pacientes por dia. O único hospital de isolamento na época era o Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas onde já não havia mais leitos disponíveis (FONSECA, MORAES 

e BARATA, 2004). 

 
Houve tentativas das autoridades sanitárias em mascarar a epidemia se 

negando a fornecer dados e informações sobre os acontecimentos. Foram 

censurados os meios de comunicação, atitude justificada como caso de “segurança 

nacional”. Ao mesmo tempo, alguns médicos e sanitaristas buscavam novas formas 

de controlar a doença (FONSECA, MORAES e BARATA, 2004). 
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Gotschlich em 1969 desenvolveu vacinas com polissacarídeos capsulares 

purificados de meningococo A (Men A) e meningococo (Men C) que se mostraram 

eficazes (FONSECA, MORAES e BARATA, 2004). 

 
Com a criação da Comissão Nacional de Controle da Meningite em 1974 foi 

traçada uma política de vigilância epidemiológica, além de uma mudança no perfil das 

autoridades. Um ano depois, foi elaborado um plano de vacinação executado pelo 

exército para atingir 10 milhões de pessoas. Após este período, o sorogrupo A deixou 

de circular no país e o sorogrupo C passou a ser predominante (FONSECA, MORAES e 

BARATA, 2004). 

 
Ao final da década de 80 teve início a última epidemia. Novamente, houve a 

sobreposição de duas ondas epidêmicas, desta vez os agentes etiológicos eram o 

meningococo C e o meningococo B, para o qual nenhuma vacina havia sido 

desenvolvida (FONSECA, MORAES e BARATA, 2004). 

 
Cuba desenvolveu uma vacina (VAMENGOC-BC) produzida com proteína de 

membrana externa contra o sorogrupo B que foi utilizada para uma vacinação em 

massa em crianças na grande São Paulo. Entretanto, estudos verificaram que a 

vacina cubana apresentou eficácias variadas, dependente da idade dos pacientes. 

Entre a faixa etária de 3 meses a 6 anos a eficácia foi de 74% em crianças com mais 

de 4 anos. Entretanto, crianças com idade abaixo desta faixa obteve-se eficácia não 

significativa de 37% (REQUEJO, 2005; FONSECA, MORAES e BARATA, 2004; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1995; MILAGRES, 1994). 

 

Quadro 1:  Períodos de epidemia da doença menigocócica no Brasil 1920-2002. 

 

Ano da epidemia Sorogrupos de 

Men 

1920 - 1925 A 

1945 - 1952 A 

1971 - 1977 A e C 

1988 - 2002 C e B 
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Na década de 90, a meningite por Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 

destacava-se como a segunda causa de meningite bacteriana no país depois da 

doença meningocócica (DM). Entretanto, após a implantação da vacina contra Hib no 

Brasil e incluída no calendário de vacinação, por volta de 1999, foi observada redução 

superior a 90% nos casos de meningite por este agente, que antes, representava 95% 

de doenças invasivas como meningites, septicemia, pneumonia, entre outras.  

Atualmente, a segunda causa de meningite passou ser representada pelo 

Streptococcus pneumoniae (PORTAL DA SAÚDE, 2010). 

 
As meningites bacterianas apresentam alta morbidade e mortalidade. Em 2009, 

foi constatada no país a ocorrência de 19.708 casos de meningite, dos quais, 6.981 

(35,4%) foram diagnosticados como sendo de etiologia bacteriana. Destes, 2.603 

(37.3%) foram classificadas como DM (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

 
Segundo o Ministério da Saúde, em relação à DM, observou-se nos últimos 20 

anos, uma tendência de redução, em números absolutos, de casos confirmados da 

doença em todo o país (Figura 9) e uma diminuição nos casos de óbitos por 

meningococo (Tabela 1) revelando a eficácia vacinal, diagnósticos mais rápidos e 

específicos e tratamentos mais eficazes. 

 
Fonte: CVE/Sinan/SVS/MS. 
Figura 9:  Gráfico do Número de casos e coeficiente de incidência da DM. Brasil, 1990-2009*.  
 *Dados atualizados em março/2010. 
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Apesar da incidência da DM ter diminuído ao longo dos anos, a taxa de 

letalidade (razão entre o número de óbitos e o número de casos) ainda permanece 

alta e uma parcela considerável dos pacientes (10-15%) ainda adquire seqüelas 

neurológicas irreversíveis, como surdez e deficiências neurológicas (BEPA, 2007). 

 

Tabela 1 : Tabela de óbitos por UF e região por meningococo (2000-2009)*.  
*Dados preliminares até 25/04/2009 e sujeitos a revisão. 

 
Fonte: CVE (COVER/CGDT/DEVEP/SVS/MS).  

 

 

No estado de São Paulo, no ano de 2009, segundo o Centro de Vigilância 

Epidemiológica (CVE), foram notificados 2795 casos de meningite bacteriana, com 

taxa de mortalidade em torno de 17,2%. Em 2010, entre os meses de janeiro a 

setembro, foram confirmados 1804 casos, com taxa de letalidade de 17,5% (Tabela 

2). 

 
Segundo a etiologia, no período de 2009 a setembro de 2010, o meningococo 

foi responsável pelo maior número de casos de meningite bacteriana (2,1-2,9 
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casos/100.000 habitantes), com taxa de letalidade média de 18,8%. Embora a 

incidência da doença causada pelo pneumococo (0,6-0,9 casos/100.000 habitantes) 

seja menor que a da DM, a taxa de mortalidade é consideravelmente maior, sendo em 

torno de 30% (Tabela 2 e Figura 10) (CVE, 2010). 

 
Em relação ao Hib, a partir do ano de 2000, observou-se uma redução drástica 

dos casos de meningites causadas por essa bactéria em decorrência da introdução 

da vacina contra o Hib no Programa Nacional de Imunização (PORTAL DA SAÚDE, 2010). 

Atualmente, a taxa de incidência da doença é de 0,1 casos/100.000 habitantes. No 

entanto, a taxa de letalidade permanece alta, sendo em torno de 20% (Tabela 2 e 

Figura 10). 

 

 
Tabela 2 : Tabela de número de casos, coeficiente de incidência, número de óbitos e taxas de 
letalidades de meningites segundo etiologias no Estado de São Paulo, 2009 a 2010. 

 

              Fonte: CVE (SINAN / DDTR / CVE / CCD / SES-SP - dados em 13/09/2010). 
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Fonte: CVE 
Figura 10:  Gráfico da distribuição percentual das meningites bacterianas segundo a etiologia no 
Estado de São Paulo, período de 1998 a 2010. 
 
 
 Segundo dados do CVE, além de Neisseria meningitidis, Streptococcus 

pneumoniae e Haemophillus influenzae (Men, Spn e Hi, respectivamente), outras 

bactérias causadoras de meningites bacterianas incluem: Staphlylococcus sp, 

Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus grupo B, Klebsiella, Acinetobacter, 

Escherichia coli, Pseudomonas, entre outras (Tabela 3). Entre estas bactérias, 

identificadas por cultura, no ano de 2010, prevaleceram o Staphylococcus sp 

responsável por 6,95% dos casos, Streptococcus sp causador de 3,48% dos casos e 

Klebsiella e Acinetobacter de 1,83% dos casos de meningite. 
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Tabela 3: Distribuição dos casos de meningite bacteriana confirmados por cultura de acordo com a 
etiologia, Estado de São Paulo, anos 2007 a 2010.  
 
 
 

Etiologia 
Ano 

2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 

Neisseria meningitidis 417 37,43 473 40,67 424 41,65 490 44,83 

Streptococcus pneumoniae 287 25,76 301 25,88 252 24,75 288 26,35 

Staphylococcus (aureus, sp, epidermidis) 93 8,35 83 7,14 84 8,25 76 6,95 

Streptococcus (sp, pyogenes, agalactiae) 58 5,21 58 4,99 55 5,40 38 3,48 

Haemophilus influenzae 27 2,42 21 1,81 18 1,77 26 2,38 

Acinetobacter (sp, baumannii) 22 1,97 36 3,10 22 2,16 20 1,83 

Enterobacter (sp, cloacae) 11 0,99 10 0,86 8 0,79 5 0,46 

Enterococcus 15 1,35 9 0,77 5 0,49 8 0,73 

Escherichia coli 22 1,97 17 1,46 13 1,28 18 1,65 

Klebsiella (sp, pneumoniae) 26 2,33 36 3,10 15 1,47 20 1,83 

Listeria monocytogenes 7 0,63 7 0,60 7 0,69 2 0,18 

Pseudomonas (aeruginosa, sp) 21 1,89 14 1,20 23 2,26 9 0,82 

Salmonella sp. 2 0,18 1 0,09 1 0,10 4 0,37 

Treponema pallidum 2 0,18 1 0,09 2 0,20 2 0,18 

Outras bactérias 104 9,34 96 8,25 89 8,74 87 7,96 

Total 1114 100,0 1163 100,0 1018 100,0 1093 100,0 

Fonte: CVE-SP 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Diagnóstico laboratorial 

 

 

1.5.1. Cultura bacteriana e bacterioscopia 
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O diagnóstico definitivo das meningites bacterianas requer o isolamento da 

bactéria de sítios estéreis como líquor, líquido pleural, soro, plasma, sangue e tecidos. 

A cultura é de fundamental importância para vigilância epidemiológica, pois é o exame 

“gold standard” (padrão ouro), além de permitir a caracterização final do agente 

etiológico. No entanto, este teste pode apresentar baixa positividade, devido às 

condições inadequadas de transporte e cultivo, ao uso de antibióticos previamente à 

coleta da amostra clínica ou ao excesso de tempo decorrido (maior que 3 horas) entre 

a coleta e a semeadura (SALGADO, 2009; TUNKEL, 2004; POP TRIPLEX, 2010). 

 
Já a bacterioscopia, apesar de ser um exame laboratorial rápido e de baixo 

custo não é suficientemente sensível para pouca concentração de bactérias presentes 

na amostra clínica. Além disso, esta técnica permite somente diferenciar a bactéria 

em Gram positiva ou negativa, mas não permite identificar o gênero e a espécie da 

bactéria (SALGADO, 2009; TUNKEL, 2004; POP TRIPLEX, 2010). 

 

 

1.5.2. Contraimunoeletroforese 

 

 

A contraimunoeletroforese (CIE) é um método baseado na migração de 

partículas ou íons, sob a influência de um campo elétrico e da endosmose. As 

moléculas de anticorpos são arrastadas para o pólo negativo pela força da 

endosmose, enquanto que os antígenos, com cargas negativas, migram para o pólo 

positivo formando no ponto de encontro uma “linha” de precipitação (Figura 11). É 

considerada positiva a reação que permita a observação de uma linha de precipitação 

entre os pontos de aplicação do antígeno (amostra) e anti-soro específico (BEPA, 2007; 

POP CIE, 2006). 
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Figura 11: Ilustração das linhas de precipitação consideradas positivas na reação de CIE. 

 

 

No diagnóstico presuntivo das meningites causadas por N. meningitidis ou H. 

influenzae b, a técnica da CIE baseia-se na detecção de antígenos polissacarídeos 

destas bactérias com o emprego de anti-soros específicos. O limite de detecção 

destes antígenos depende da qualidade (especificidade e afinidade) dos anticorpos 

obtidos. Os anti-soros produzidos pelo IAL têm apresentado limite mínimo de 

detecção de 62,5 a 250 ng/ml de antígenos polissacarídeos (BEPA, 2007; POP CIE, 2009). 

 
Trata-se de uma técnica rápida e de fácil execução, porém, contém as 

seguintes restrições: 

 
a) Detecta apenas os sorogrupos A, B, C e W135 de N. meningitidis e 

apenas H. influenzae do tipo b, sendo que as cepas não encapsuladas 

não são detectadas pelo teste;  

 
b) O anti-soro contra H. influenzae b pode apresentar reatividade cruzada 

contra alguns sorotipos de S. pneumoniae e contra outras bactérias que 

apresentam ribitol na composição de sua cápsula polissacarídica, 

devendo todos os resultados positivos para Hib ser confirmados por 

outra técnica; 

c) O polissacarídeo de N. meningitidis B é química e antigeneticamente 

semelhante ao polissacarídeo de Escherichia coli K1, podendo 

apresentar reação cruzada e 
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d) A interpretação dos resultados é subjetiva (BEPA, 2007; POP CIE, 2009). 

 

 

 

1.5.3. Teste de Aglutinação do Látex 

 

 

O princípio da técnica é baseado na formação de agregados suficientemente 

grandes interligados por pontos moleculares de anticorpos que se combinam 

simultaneamente com determinantes antigênicos iguais, porém situados em 

superfícies de células ou moléculas diferentes (Figura 12) (BULA PASTOREX 

MENINGITIS, 2006). 

 

 
                       Fonte: http://www.labcenter.com.br/novidades.htm 
                       Figura 12:  Ilustração do teste de aglutinação do látex. 
 

 

Embora a execução do teste seja simples e rápida, apresenta diversas 

limitações como: 

 
a) Baixa sensibilidade para detectar a presença de alvos bacterianos quando 

estes se encontram em pequeno número nas amostras; 

 
b) Não são capazes de detectar todos os 90 sorotipos de S. pneumoniae; 

c) Detecta apenas os sorogrupos A, B, C, Y e W135 de N. meningitidis e apenas 

H. influenzae do tipo b, sendo que as cepas não encapsuladas não são 

detectadas pelo teste;  
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d) Como o polissacarídeo de N. meningitidis B é química e antigenicamente 

semelhante ao polissacarídeo de Escherichia coli K1, o teste pode apresentar 

reação cruzada e 

  
e) Os kits apresentam alto custo e não podem ser estocados por um longo 

período devido seu curto prazo de validade (BULA PASTOREX MENINGITIS, 2006). 

 

 

 

1.5.4. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

 

A PCR consiste na amplificação “in vitro” de seqüências específicas de 

DNA sintetizadas enzimaticamente. A técnica utiliza quantidades mínimas do gene 

alvo e o teste é realizado de forma rápida. (ROCHE) 

 
O principio da técnica é baseado na replicação natural de DNA.  O 

processo pode ser dividido em três etapas que se repetem um número específico de 

vezes: 

a) Desnaturação: quebra das pontes de hidrogênio que ligam as fitas 

do DNA; 

 

Fonte: http://www.roche.pt/portugal/index.cfm/produtos/equipamentos-de-diagnostico/products/molecular-diag/intro-pcr 

Figura 13a:  Denaturação da fita dupla de DNA. 
 

b) Hibridização: encaixe dos primers (iniciadores) na região 

complementar (alvo) da fita de DNA; 
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Fonte:http://www.roche.pt/portugal/index.cfm/produtos/equipamentos-de-diagnostico/products/molecular-diag/intro-pcr 
Figura 13b:  Anelamento dos primers na sequencia alvo. 

  
 
 

c) Extensão: promovida pela enzima termo estável, Taqpolimerase. 

 

 

 

Fonte:http://www.roche.pt/portugal/index.cfm/produtos/equipamentos-de-diagnostico/products/molecular-diag/intro-pcr 

Figura 13c:  Extensão pela Taqpolimerase. 

 

 

Após o término da reação de PCR, a detecção dos produtos amplificados é 

realizada por eletroforese em gel de agarose ou poliacrilamida corado com brometo 

de etídeo. Como cada reação de PCR gera um produto de tamanho específico, é 

possível identificar o agente presente na amostra clínica (Figura 14). 
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        Fonte: IAL Centro de Imunologia 

Figura 14:  Foto de um gel de agarose a 2% (p/v) mostrando os produtos resultantes da 

amplificação de genes alvos de Neisseria meningitidis (Men 230 pb), Streptococcus 

pneumoniae (Spn 397 pb) e Haemophilus influenzae ( Hi 1000 pb). 

 

 

 

 

1.5.5. Reação em cadeia da polimerase em tempo real  (PCR-TR) 

 

É uma modificação da técnica tradicional de PCR que identifica o DNA alvo com 

maior sensibilidade e especificidade e em menor tempo de reação. Neste sistema a 

amplificação e a detecção são realizadas simultaneamente em um sistema fechado. 

Além dos iniciadores, o sistema inclui um terceiro oligonucleotídeo na reação, conhecido 

como sonda. Entre os tipos de sondas disponíveis, podemos citar as sondas lineares 

TaqMan®. Estas sondas possuem um marcador fluorescente (“reporter”) ligado à parte 

final 5´ e um capturador de fluorescência (“quencher”) ligado à parte final 3´. Enquanto 

estas duas moléculas (“reporter” e “quencher”) estiverem ligadas à seqüência linear de 

nucleotídeos, a fluorescência do “reporter” será capturada pelo “quencher” e não haverá 

liberação de fluorescência pela sonda e detecção de sinal pelo aparelho (MARRAS, 2008 ). 

 
Como a Taq DNA polimerase tem atividade exonucleásica 5´- 3´, quando esta 

enzima encontra a sonda, ela a remove pela degradação de sua extremidade 5´, 

liberando o “reporter” para a solução. Após a separação do “reporter” e do “quencher”, 

o sinal fluorescente será, então, detectado pelo aparelho (Figura 15a) (MARRAS, 2008). 



44 
 

Estes sinais são analisados por um softwaree plotados em forma de curvas de 

amplificação e de fluorescência, convertidos em números de Ct (cycle threshold), ou 

seja, o número do ciclo no qual foi sinalizada a amplificação do DNA alvo, capaz de 

ultrapassar a linha limítrofe (“threshold”) entre sinais positivos e negativos, já 

subtraídos todos os sinais inespecíficos ou de fundo, que possam ter sido gerados 

(Figura 15b) (MARRAS, 2008). 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
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Fonte: http://www.gibthai.com/services/technical_detail.php?ID=12 
Figura 15a:  Ilustração da reação de PCR em tempo real com sonda linearTaqMan® 
            15b:  Curvas de amplificação. 
 

 

 

1.6. Implantação da PCR-TR na rotina diagnóstica do  IAL 
 

 
 
 
As técnicas mais comumente utilizadas na rotina diagnóstica das meningites 

bacterianas (cultura, CIE e teste de aglutinação do látex) apresentam diversas 

limitações, o que contribui para que cerca de 50% das meningites bacterianas não 

tenham o seu agente etiológico identificado (BEPA, 2007). 

 
A identificação do agente causador da meningite é essencial, pois permite: 

a) Introduzir de terapia adequada;  

b) Controlar a doença por meio de quimioprofilaxia e/ou vacinação; 

c) Verificar a eficácia de vacinas presentes no Programa Nacional de Vacinação;  

d) Avaliar e monitorar o perfil epidemiológico das meningites bacterianas. 

 
Neste contexto, é fundamental dispor de técnicas laboratoriais com alta 

sensibilidade e especificidade que permitam a rápida identificação da bactéria, 

levando à confirmação dos casos. Com este objetivo, o Instituto Adolfo Lutz (IAL) 

padronizou ensaios de PCR em tempo real (PCR-TR) para o diagnóstico laboratorial 

das principais bactérias causadoras de meningites: Neisseria meningitidis (Men), 

Streptococcus pneumoniae (Spn), Haemophilus influenzae (Hi) e Staphylococcus 

aureus (Saur). Além disso, foram padronizados ensaios de PCR-TR para identificação 

dos genogrupos de Men e genotipos de Hi. 

 
O ensaio de PCR-TR para detecção de Men, Spn e Hi foi padronizado em 

formato “triplex” para a detecção simultânea destes três agentes em uma única 

reação. Este ensaio foi introduzido na rotina diagnóstica do IAL em junho de 2007 

para as Unidades Sentinelas de Meningites Bacterianas, sendo 9 Unidades no 

município de São Paulo e 3 em Campinas. A partir de janeiro de 2010, este ensaio foi 

liberado para todas as instituições atendidas pelo IAL. Além disso, todas as amostras 
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que foram positivas para Men ou Hi foram submetidas aos ensaios de PCR-TR para 

determinação de seus genogrupos ou genotipos. 

 
Além dos agentes Men, Spn e Hi também foi padronizado um ensaio de PCR-

TR para detecção do Saur. Este agente foi escolhido, pois segundo os dados do CVE 

e SINAN, bactérias do gênero Staphylococcus estão entre as bactérias mais 

comumente isoladas por cultura nos casos de meningite notificados entre os anos de 

2007 a 2010 (Tabela 3 p. 37). A espécie aureus foi selecionada por se tratar da 

espécie de maior interesse médico, principalmente em ambiente nosocomial e por 

estar frequentemente relacionada com diversas infecções em seres humanos 

(SANTOS et al, 2007). 

 
O presente trabalho teve como objetivo identificar a frequência das bactérias 

Men, Spn, Hi e Saur por PCR-TR, bem como a frequência dos genogrupos de Men e 

genotipos de Hi em amostras de líquor e soro recebidos pelo Centro de Imunologia do 

Instituto Adolfo Lutz, no período de janeiro a setembro de 2010. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 

Avaliar o uso dos ensaios de PCR-TR na identificação da frequência das 

bactérias Neisseria meningitidis (Men) Haemophilus infuenzae (Hi), Streptococcus 

pneumoniae (Spn) e Staphylococcus aureus (Saur), bem como a frequência dos 

genogrupos de Men e genotipos de Hi em amostras de líquor e soro recebidos pelo 

Centro de Imunologia no período de janeiro a setembro de 2010. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar a positividade das amostras em relação às bactérias Men, Spn, Hi e 

Saur através do uso de ensaios de PCR-TR; 

 
2. Determinar os genogrupos de Men frequentes entre as amostras previamente 

positivas para este agente; 

 

3. Determinar os genotipos de Hi frequentes entre as amostras previamente positivas 

para esta bactéria; 

 
4. Analisar a positividade das amostras em relação às unidades solicitantes;  

 

5. Determinar a porcentagem de unidades solicitantes que enviaram amostras com 

volume ideal para os ensaios de PCR-TR. 

 

6. Identificar as faixas etárias mais frequentes entre os casos positivos para Men, 

Spn, Hi e Saur. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1. Amostras clínicas 

 

 

Neste estudo, foram analisadas 1952 amostras (1242 amostras de líquido 

cefalorraquidiano (LCR) e 710 amostras de soro) que foram recebidas pelo Centro de 

Imunologia do IAL no período de 04 de janeiro a 30 de setembro de 2010. Estas 

amostras foram provenientes de 223 unidades de saúde do estado de São Paulo, 

sendo encaminhadas ao IAL para a realização do ensaio de PCR-TR para detecção 

de Men, Spn e Hi. Para detecção de Saur, foram testadas 1029 amostras com 

resultado negativo para Men, Spn e Hi pela PCR-TR triplex.  

 

 

3.2. Extração de DNA 

 

 

A extração de DNA foi realizada empregando-se o kit comercial QIAamp DNA 

Blood mini kit (Qiagen), conforme orientações do fabricante, com exceção do volume 

de LCR utilizado que foi de 500 µL. Os volumes ideais para os ensaios de PCR-TR 

foram de 500 µL para LCR e 200 µL para soro. 

 
Em tubos com tampas de rosca foram colocadas as amostras biológicas, o 

tampão de lise e a proteinase K, sendo esta mistura incubada a 70º C por 10 minutos. 

Adicionou-se o etanol 96-100% que em presença de sal precipita o DNA que pode ser 

isolado por centrifugação. Todo o conteúdo do tubo foi transferido para uma coluna 

com uma membrana de sílica capaz de reter o DNA. Foram feitas sucessivas 

lavagens com os tampões de lavagem a fim de removerem interferentes que não se 
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ligaram à membrana. Por último, foi feita a eluição do DNA adicionando o tampão de 

eluição que retirou o DNA contido na membrana de sílica. 

 
Como controle negativo do processo de extração, foi empregada água 

ultrapura, a qual foi submetida a todas as etapas da extração. 

 

 

 

3.3. PCR em tempo real (PCR-TR) 

 

 

Foram empregados cinco tipos de reações de PCR-TR:  

 

I) PCR-TR em formato triplex para a detecção simultânea de Men (gene alvo, 

ctrA) (MOTHERSHED et AL, 2004), Spn (gene alvo, lytA) (CARVALHO, et al, 2007) e Hi 

(gene alvo, bexA) (CORLESS et al, 2001); 

 

 

• Primers e Sonda do gene alvo ctrA: 

F 5´TGT  GTT CCG CTA TAC GCC ATT 3´      
R 5’GCC ATA TTC ACA CGA TAT ACC 3’     
S 5’ AG AAC GTC AGG ATA AAT GGA TTG CTC AAG GTT 3’ 

 
 
 
 

• Primers e Sonda do gene alvo lytA: 
 

F    5’ TGC TTC ATC TGC TAG ATT GCG T 3’  
R    5’ TCG TGC GTT TTA ATT CCA GCT 3’ 
S    5’ CTC CCT GTA TCA AGC GTT TTC GGC 3’ 

   
 
 
 

• Primers e Sonda do gene alvo bexA: 
 
F 5´ GGC GAA ATG GTG CTG GTA A  3´      
R 5’ GGC CAA GAG ATA CTC ATA GAA CGT T 3’   
S 5’ CAC CAC TCA TCA AAC GAA TGA GCG TGG  3’  
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O gene ctrA está envolvido no processo de transporte da cápsula 

polissacarídica através da membrana externa do Men, enquanto que o gene lytA é 

responsável pela produção da autolisina em Spn e o gene bexA pela expressão da 

cápsula polissacarídica em Hi. 

 

 II) PCR-TR em formato individual para detecção de Saur (gene alvo, nuc) 

(ELIZAQUÍVEL e AZNAR, 2008). O gene nuc  codifica uma termonuclease extracelular;   

 

• Primers e Sonda gene alvo nuc: 

 
F    5’ CGC TAC TAG TTG CTT AGT GTT AAC TTT AGT TG 3 ’ 
R    5’ TTC TGA AGA TCC AAC AGT ATA TAG TGC A 3’ 
S    5’ TGC ATC ACA AAC AGA TAA CGG CGT AAA TAG AAG 3’  
 
 
 

III) PCR-TR em formato individual para identificação dos genogrupos de Men (A, B, C, 

W135, X, Y) Os genes alvos estão descritos no quadro 2. (MOTHERSHED et al, 2004). 

 

 

 Quadro 2 : Genogrupos de Neisseria meningitidis com seus respectivos genes alvos sequências de 

nucleotídeos. 

 

Gene alvo 
Nomes do 
iniciador e 
sonda 

Sequência de nucleotídeos de 5´para 3´ 
Concentração 
final (nM) 

Tamanho do 
amplicon (pb) 

sacB 
(Men A) 

F2531 
 
AAA ATT CAA TGG GTA TAT CAC GAA GA  

 
300 

92 R2624 ATA TGG TGC AAG CTG GTT TCA ATA G  900 

Pb2591 CTA  AAA GTA GGA AGG GCA CTT TGT GGC ATA AT 100 

siaD 
(Men B) 

 
F3872 

 
CCC ATT TCA GAT GAT TTG T  

 
900 

162 

R4013 AGC CGA GGG TTT ATT TCT AC  900 

Pb3974 ATG GGC AAC AAC TAT GTA ATG TCT TTA TT  100 

Pb 3974T ATG GGT AAC AAC TAT GTA ATG TCT TTA TT 100 

siaD 
(Men C)  

 
F478 

 
CTT TCC CTG AGT ATG CGA AAA AA 

 
900 

77 
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R551 
TGC TAA TCC CGC CTG AAT G 300 

 
 
 

Pb495 TTT CAA TGC TAA  TGA ATA CCA CCG TTT TTT TGC 100 

synG 
(Men W135) 

 
F1068 

 
GTG AGG GAT TTC TAT ATA TAT TTA  

 
900 

147 R1214 TTG CCA TTC CAG AAA TAT CA 900 

Pb1139 TA TGG AGC GAA TGA TTA CAG TTA CTA TAA  100 

synF 
(Men Y) 

 
F1019 

 
GAG CAG GAA ATT TAT GAG AAT ACA G 

 
300 

140 R1158 CTA AAA TCA TTC GCT CCA TAT  900 

Pb1098 GTA TGG TGT ACG ATA TCC CTA TCC TTG CCT ATA AT  100 

xcbB 
(Men X) 

 
F173 

 
TGT CCC CAA CCG TTT ATT GG  

 
900 

66 R237 TGC TGC TAT CAT AGC CGC C  900 

Pb196 TGT TTG CCC ACA GTA ATG GCG G 100 

 

 

 

IV) PCR-TR em formato individual para genotipagem de Hi (genotipos a, b, c, d). Os 

genes alvos estão descritos no quadro 3. (MAAROUFI et al, 2007); 

 

Quadro 3: Genotipos de Haemophilus influenzae com seus respectivos genes alvos sequências de 

nucleotídeos. 

 

 

Gene 

Alvo 

 

Iniciador ou sonda 

 

Seqüência de nucleotídeos 5´- 3´ 

 

Marcação da sonda   

 

5’ 3’ 

 capA 

Senso GCA ACC ATC TTA CAA CTT AGC GAA TAC    

  Anti-senso GGT CTG CGG TGT CCT GTG TT    

Sonda AAG TGA AGC ATG TCG CCA TTC GTC CA FAM BHQ1  

 capB 

Senso AAG TTT TAC TGA TGA TAT GGG TAC ATC TG    

  Anti-senso GCA AAA ATA GGC TCG AAG AAT GAG    

Sonda TCG CCA TAA CTT CAT CTT AGC ACC ACA AAA CT FAM BHQ1  

 capC 

Senso TCT GTG TAG ATG ATG GTT CAG TAG     

  Anti-senso TTA GGA TAT TTA CGC TGC CAT T    

Sonda TGC AGC TAA GAT TAT T  VIC MGB  

Continuação 
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capD Senso TTG ATG ACC GAT ACA ACC TGT TTA A    

  Anti-senso CCA GAA ATT ATT TCT CCG TTA TGT TGA    

Sonda ATG GTT GTA AAA CTC TTC TTA GTG CTG A FAM BHQ1  

 capE 

Senso GTT GAA AAC AAA CCG CAC TTT    

  Anti-senso ATC TTT AAT TAC CAG ATC CCT TTC AT    

Sonda AAC GAA TGT AGT GGT AGT TAG A FAM MGB  

 capF 

Senso GGA TAA TCA AAT ACC ACA TTG GCT TA    

  Anti-senso GTA GAT TAG CCT CAA TAA CAT GTG AAT TAA    

Sonda TCA TCG TGA GAT CAT TGA TCA CGA T FAM BHQ1  

 

 

 

V) PCR-TR em formato individual para detecção do gene da RNase P humana 

(EMERY et al, 2004). A amplificação deste gene na amostra teste serve como controle da 

ausência de inibidores da reação de PCR, além de monitorar a eficiência da extração 

de material nucléico 

 

• Primers e Sonda da RNase P  

 

F 5 ′ AGA TTT GGA CCT GCG AGC G 3 ′   
R 5 ′ GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT 3 ′ 
S     5 ′TTC TGA CCT GAA GGC TCT GCG CG 3 ′  
 

 

Todas as reações de PCR-TR foram preparadas com sistema TaqMan®, em 

volume final de 25 µL, utilizando de 2 a 5 µL do DNA alvo. Todas as sondas foram 

marcadas com o fluoróforo FAM, com exceção das sondas contra os genes lytA e 

capC que foram marcados com VIC e da sonda contra o bexA, marcada com NED. 

 

O ensaio envolveu três áreas de trabalho:  

1) Área limpa ou de preparo da reação (Área 1),  

2) Área de extração e purificação de DNA (Área 2),  

3) Área de adição das amostras (Área 3).  

 

1) Área limpa ou de preparo da reação: 

 
 Esta área era separada de qualquer outra área que se manipulasse DNA ou 

bactérias. Nesta, foi feito o preparo e distribuição dos reagentes necessários para 

Continuação 
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amplificação do DNA em uma placa com 96 poços ou em tubos. Antes de cada uso, a 

cabine de fluxo laminar foi limpa com hipoclorito de sódio a 1% e a luz ultravioleta 

(UV) e o fluxo de ar ficaram ligados por 20 minutos. Toda a atividade de pipetagem foi 

obrigatoriamente realizada com ponteiras contendo barreira de aerossol. Todo o 

procedimento foi feito dentro da cabine com o fluxo de ar desligado.  

 
2) Área de extração e purificação de DNA e área de adição das amostras: 

 
 Estas duas áreas eram separadas fisicamente. Na área 2, foi realizada a 

extração de DNA em cabine de segurança biológica (CSB) e na área 3, o produto 

eluído foi adicionado na placa ou tubo com os reagentes já distribuídos.  

 
 Em todas as reações foram empregados os seguintes controles: 

 
a) Controle negativo da extração: foi utilizado água ultra pura com os demais 

reagentes do kit de extração para detecção de uma possível contaminação dos 

reagentes; 

 
b) Controle negativo da área limpa (CSD1): foi utilizado água ultra pura com os 

demais reagentes da PCR-TR para detecção de contaminantes na reação. O 

CSD1 foi fechado na área 1; 

 

c) Controle negativo da área de adição de amostras (CSD2): foi utilizado água 

ultrapura com os demais reagentes para detecção de contaminantes na 

reação. O CSD2 foi fechado na área 3; 

 
d) Controles positivos:  

 
 Foram utilizadas cepas padrão em forma de suspensões bacterianas 

preparadas em PBS 0,01M pH 7.2 com azida sódica 0,02%, aquecidas a 56ºC por 30 

minutos e mantidas a –20ºC (Quadro 4). Todas as cepas foram preparadas pelo 

Centro de Bacteriologia do IAL. 
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Quadro 4:  Descrição dos controles positivos empregados nos ensaios de PCR em tempo real 
baseados na concentração 1 da escala MacFarland e volumes utilizados nas reações. 
 
 

Organismo  Cepa Volume  

Neisseria meningitidis A N 24/75 2 µL e 5µL triplex 

Neisseria meningitidis B N 44/89 2 µL 

Neisseria meningitidis C C 11 2 µL 

Neisseria meningitidis W135 N 641/06 2 µL 

Neisseria meningitidis X X 645 2 µL 

Neisseria meningitidis Y N 643/04 2 µL 

Streptococcus pneumoniae ST 782/06 5 µL 

Haemophilus infuenzae a H 16/06 5 µL 

Haemophilus infuenzae b H 18/06 5 µL 

Haemophilus infuenzae c ATCC 9007 5 µL 

Haemophilus infuenzae d H 53/03 5 µL 

 

 

Todas as amostras desconhecidas e os controles positivos foram testados em 

duplicata em volume de 5 µL, com exceção dos ensaios de PCR-TR para 

genogrupagem de Men, onde foram empregados 2 µL. Foram utilizados 2 controles 

sem DNA (CSD) para cada área. Dois foram tampados após adição de reagentes na 

área limpa (área 1) e dois foram tampados após a adição de amostras na área de 

adição (área 3), porém antes da adição dos controles positivos.  

Todas as corridas foram realizadas no sistema para PCR em tempo real da 

AppliedBiosystems, empregando-se as condições de ciclagens descritas no quadro 

abaixo: 
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Quadro 5 : Ciclagem dos ensaios empregados na rotina de PCR-TR no IAL. 

 

3.4. Análise e interpretação dos resultados  

 

 A análise dos resultados dos ensaios de PCR-TR foi realizada no software do 

equipamento. Foi empregado o seguinte algoritmo de interpretação dos resultados: 

Positivo:  amostras com valores de Ct ≤ 39, com curva exponencial, presença de 

multicomponente e consistência entre as réplicas (valores entre os Cts das réplicas 

com diferença máxima de 3 unidades) 

Negativo:  todos os resultados com valores de Cts iguais a zero ou maior do que 41. 

Inconclusivo : resultados com valores de Cts entre 40 e 41, com curva exponencial, 

presença de multicomponente e consistência entre as réplicas. 

 
 Para a análise da positividade de amostras em relação à unidade solicitante ou 

à faixa etária dos pacientes e para a detecção das unidades que enviaram amostras 

com volume ideal para os ensaios de PCR-TR foi utilizado o Sistema de Gestão e 

Informação Hospitalar (SIGH) empregado em todo o Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

Template Eliminação de    
contaminantes 

Desnaturção  
e atv. Taq Anelameto/Extensão Quantificação 

Triplex meningite 
(Men, Spn, Hi) 

500C por 2 min 
950C por 10 
min 

45 ciclos de 950C por 
15 seg 

600C por 1 min 
Genogrupos de Men: A, C, 
W135, X 
 
Genótipos de Hi: "a", "b", "c" 
 

Genótipo de Hi: "d" 580C por 1 min 

Genogrupos de Men: B, W135, 
Y 

550C por 1 min 

S.aureus 
 610C por 1 min 
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4. RESULTADOS 

 

 

Do total de 1952 amostras analisadas, 575 amostras foram positivas para Men, 

Spn, Hi e Saur, correspondendo a uma taxa de positividade de 30%. (Tabela 4) 

Das 1242 amostras de LCR analisadas, 22% foram positivas para Men 

(272/1242), 8,9% para Spn (110/1242) e 1,4% para Hi (17/1242) (Figura 16). 

 
Figura 16:  Gráfico de distribuição dos agentes causadores de meningite bacteriana Neisseria 
meningitidis (Men), Streptococcus pneumoniae (Spn) e Haemophilus influenzae (Hi) em 1242 amostras 
de LCR analisadas pela técnica de PCR-TR no período de janeiro a setembro de 2010 – SP. 

 

 

Entre as amostras de soro (710), obtivemos 15,6 % positivas para Men 

(111/710), 7,9% para Spn (56/710), 1,3% para Hi (9/710) (Figura 17). 

 
 

Figura 17:  Gráfico de distribuição dos agentes causadores de meningite bacteriana Neisseria 
meningitidis (Men), Streptococcus pneumoniae (Spn) e Haemophilus influenzae (Hi) em 710 amostras 
de soro analisadas pela técnica de PCR-TR no período de janeiro a setembro de 2010 – SP. 
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Entre as amostras de LCR e soro positivas para Men (383), 78,6% foram 

positivas para o genogrupo C (301/383), seguido do genogrupo B, 12,8% (49/383); 

genogrupo W135, 6,5% (25/383) e genogrupo Y, 0,5% (2/383). Foram consideradas 

como não-genogrupáveis, 1,6% (6) amostras que foram negativas nas 6 reações de 

PCR-TR (Figura 18). 

 
Figura 18:  Gráfico de frequência dos genogrupos de Neisseria meningitidis determinados pelo ensaio 

de PCR-TR em amostras de líquor e soro no período de janeiro a setembro de 2010 – SP. 

 

Entre as amostras positivas para Hi (27), os genotipos mais frequentes foram o 

“a” (55,6%, 15/27), seguido do “b” (40,7%, 11/27) e “d”(3,7%, 1/27). Não houve 

detecção do genotipo “c” entre as amostras analisadas (Figura 19). 

 
Figura 19:  Gráfico da frequência dos genotipos de Haemophilus influenzae determinados pelo ensaio 
de PCR-TR em amostras de líquor e soro no período de janeiro a setembro de 2010 – SP 
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Entre as 1029 amostras negativas no ensaio de PCR-TR triplex (Men, Spn e 

Hi), 1,8% (18/1029) foram positivas para S. aureus, sendo 12 amostras positivas no 

LCR e 6 no soro. A maioria dos casos ocorreu em indivíduos do sexo masculino. 

 
Do total de amostras analisadas no estudo (1952 amostras), 10% (194/1952) 

foram selecionadas para a determinação do gene da RNase P humana. Entre as 

amostras analisadas, 100% foram positivas para a presença deste gene, indicando 

que não houve problemas no processo de extração do DNA destas amostras. 

 
No período do estudo, entre as 223 unidades solicitantes, as que mais 

enviaram amostras no período foram: Hospital Geral do Grajaú John Alphonse Di Dio 

(130), Hospital Universitário de São Paulo (121), Instituto de Infectologia Emílio Ribas 

(108), Hospital das Clínicas Unicamp (75) e Conjunto Hospitalar do Mandaqui (71). 

Entre estes cinco hospitais, apenas o Hospital Universitário não é unidade sentinela 

de meningites bacterianas.  

 
As 12 unidades sentinelas (indicadas na tabela 4 com um asterisco) foram 

responsáveis pelo encaminhamento de 33% (638) das amostras recebidas pelo IAL 

para a rotina diagnóstica de meningites bacterianas no período analisado, com taxa 

de positividade de 27% (Tabela 4). As unidades sentinelas fazem parte do “Programa 

de Vigilância Epidemiológica da Doença Meningocócica e Meningites causadas por S. 

pneumoniae e H. influenzae em Unidades Sentinela”. Este programa foi implantado 

em maio de 2007 pelo Centro de Controle de Doenças da Secretaria de Estado de 

Saúde de São Paulo como componente do subsistema de vigilância em âmbito 

hospitalar (SSVAH) no Brasil. Estas unidades sentinelas foram escolhidas, pois os 

seus serviços de saúde eram de referência para o atendimento de casos de 

meningite, possuiam boa capacidade laboratorial instalada, e já executavam ações 

sistemáticas de vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar. 

 

Entre as instituições solicitantes, 22,4% (50) obtiveram resultado positivo para 

meningite bacteriana em todas as amostras enviadas para análise e 64,6% (144) das 

unidades enviaram amostras com volume ideal para os ensaios de PCR-TR. Entretan-

to, 84,92% das amostras recebidas possuíam volume ideal para os ensaios de PCR-

TR (Tabela 4). Do total de 1952 amostras analisadas, 575 amostras foram positivas 
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para Men, Spn, Hi e Saur correspondendo a uma taxa de positividade de 30% (Tabela 

4). 

 Entre as 575 amostras de LCR e soro com resultados positivos para Men, 

Spn ou Hi pela PCR-TR, 571 apresentavam informações referentes à idade dos 

pacientes no SIGH. Estas 571 amostras compreenderam a 305 casos, sendo 187 

para Men, 89 para Spn, 18 para Hi e 11 para Saur (Tabela 5). 

 
 Em relação ao Men e Hi, a faixa etária com maior número de casos foi em 

menores de 2 anos. Entre os casos de Spn houve prevalência em adultos com mais 

de 40 anos embora o número de casos em crianças menores de dois anos também 

tenha sido alto. 

 
 Dentre os casos de Saur (11) que continham a informação referente à idade 

no banco de dados SIGH, a maior incidência foi em adultos com mais de quarenta 

anos (4), seguido da faixa etária de crianças menores de quatro anos (6).  

 

Tabela 5 : Casos de meningite por Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae ou Staphylococcus aureus identificados por PCR-TR em relação à faixa etária. 

 

 Casos  

Idade Men Spn Hi Saur 

< 2 anos 67 34 13 3 

2 - 4 anos 40 1 3 3 

9 - 11 anos 45 6 1 1 

> 40 anos 35 48 1 4 

Total 187 89 18 11 

 
 Fonte: SIGH, período de 4 janeiro a 30 de setembro de 2009. Brasil-SP. 
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5. DISCUSSÃO 
 
 

 
 

A meningite bacteriana é uma doença grave e um sério problema de saúde 

pública, por possuir alto potencial de morbidade e mortalidade. Entre as principais 

bactérias causadoras de meningites podemos destacar: N. meningitidis, S. 

pneumoniae e H. influenzae. Outras bactérias, como o Streptococcus do grupo B, E. 

coli e L. monocytogenes são mais comumente causadoras da doença em neonatos. 

Da mesma forma, a meningite causada pelo M. tuberculosis é encontrada mais 

frequentemente em pacientes imunodeprimidos (PORTAL DA SAÚDE, 2010). 

 
O diagnóstico definitivo das meningites bacterianas é realizado por meio da 

técnica de cultura. Entretanto, esta técnica apresenta baixa positividade, em torno de 

30% dos casos, devido a inúmeros fatores, como: (i) introdução de antibioticoterapia 

previamente a coleta, (ii) transporte e/ou acondicionamento inadequado da amostra; 

(iii) falhas laboratoriais. Outros testes comumente usados como a CIE e o látex 

apresentam sensibilidade variada dependendo da concentração do antígeno na 

amostra clínica e não detectam todos os sorogrupos de Men e sorotipos de Hi, além 

de apresentarem reação cruzada com outros agentes e possuírem uma leitura 

subjetiva. Além disso, a técnica de CIE apresenta uma alta porcentagem de 

resultados falsos positivos para o componente Hib (FUKASAWA et al, 2010). 

 
Todas estas limitações técnicas contribuíam para que cerca de 50% dos casos 

de meningites bacterianas não tivessem seu agente etiológico identificado 

laboratorialmente. Com o objetivo de contribuir para a reversão deste problema, o IAL 

padronizou e implantou em 2007 um ensaio de PCR-TR triplex para a detecção 

simultânea de Men, Spn e Hi. Este ensaio foi inicialmente realizado em amostras 

provenientes das 12 unidades sentinelas, mas no ano de 2010 foi disponibilizado a 

toda a rede hospitalar do município de São Paulo e Região da Grande São Paulo.  

 
A PCR-TR apresenta alta sensibilidade e especificidade, além de apresentar 

maior rapidez na liberação dos resultados, em média 2 horas, contrapondo-se às 18-

24 horas necessárias para o crescimento em cultura. Além disso, na PCR-TR os 

resultados são analisados por um programa de computador e são expressos em 
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números, evitando subjetividade na interpretação dos resultados (FUKASAWA et al, 

2010). 
 
Com o intuito de aumentar o espectro de bactérias causadoras de meningite 

pesquisadas, nosso grupo padronizou um ensaio de PCR-TR para detecção de um 

quarto microorganismo, o Staphylococus aureus. Esta bactéria foi escolhida, pois 

segundo os dados do CVE (Tabela 3, p. 37), o Staphylococcus sp. foi umas bactérias 

mais isoladas por cultura entre os casos de meningite notificados entre 2007 e 2009. 

Escolhemos a espécie aureus por se tratar da espécie de maior interesse médico, 

podendo causar desde infecções simples até mais graves como meningite, 

pneumonia, endocardite e septicemia. Além disso, esta bactéria é uma das principais 

causadoras de infecções hospitalares, principalmente em berçários e unidades de 

terapia intensiva (UTI) (SANTOS et al, 2007). 

 
A meningite causada pelo S. aureus é relativamente incomum, mas representa 

um sério tipo de meningite aguda, com alta taxa de letalidade (AGUILAR et al, 2010). 

Segundo a literatura, o primeiro caso de meningite estafilocócica foi descrito por 

Galippe, em 1889 em um jovem de 23 anos (RODRIGUES, PATROCÍNIO, RODRIGUES, 

2000). Estudos relacionados à letalidade da doença adquirida em comunidade foram 

iniciados por Studdert (1958) no período de 1949 a 1956, em sete pacientes entre 

dezoito meses e quarenta e sete anos de idade constatando uma letalidade de 14% 

nestes casos. Fong (1984), Gordon (1985), Jensen (1993), Lerche (1995) 

desenvolveram os mesmos estudos e relataram 60%, 30%, 56% e 43% de letalidade 

respectivamente (RODRIGUES, PATROCÍNIO, RODRIGUES, 2000). 

 
Em um estudo retrospectivo, com pacientes atendidos em um hospital de 

Detroit (Michigan, Estados Unidos) que abrange uma população de um milhão de 

pessoas, foram diagnosticados 4,9 % (33) de casos de meningite por S. aureus, em 

668 episódios de meningite bacteriana no período de 1999 a 2008. Destes, 36% eram 

de origem pós-operatória e 64% de origem hematogênica. A meningite hematogênica 

tem conseqüências clínicas graves e elevado índice de mortalidade. As comorbidades 

mais freqüentes foram de doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e doença renal 

crônica. Foi constatado ainda que a maioria dos casos de meningite hematogênica 

ocorreu em usuários de drogas injetáveis (AGUILAR et al, 2010). 
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Nos últimos cinco anos, tem sido relatado um aumento no número de casos de 

meningite por este agente nos Estados Unidos (EUA), Ásia e alguns países da 

Europa, com um número significativo de casos ocorrendo em usuários de drogas 

injetáveis, mas também em indivíduos saudáveis. Em especial, nos EUA o S. aureus 

foi responsável por 1 a 3% dos casos de meningite com taxa de mortalidade de 50% 

em adultos (AGUILAR et al, 2010). 

 
Em nosso estudo, entre as 1029 amostras negativas no ensaio de PCR-TR 

triplex (Men, Spn e Hi), 1,8% (18/1029) foram positivas para S. aureus. Este resultado 

condiz com estudo publicado por Rodrigues (2000) que detectou que esta bactéria foi 

responsável por 1,3% dos casos de meningite bacteriana entre 2319 casos 

analisados. Outros estudos também mostraram que meningite por S.aureus não é 

comum comparado com as outras bactérias causadoras de meningite, sendo 

responsáveis por 0,3 a 8,8% dos casos (RODRIGUES et al 2000; AGUILAR et al, 2010). 

 
No Brasil, em 2007, ocorreu um surto em Sete Lagoas, MG, com 16 casos de 

meningite, sendo dois deles confirmados por S. aureus. Até o presente, não há dados 

na literatura brasileira tendo este, como o principal agente causador de surtos de 

meningite (PORTAL DA SAÚDE, 2007). 

 
Em nosso estudo, 1,8% das amostras analisadas foram positivas para Saur. 

Como as fichas do SINAN não fazem a diferenciação entre Saur e outras espécies de 

Staphylococcus coagulase negativas não foi possível identificar a freqüência exata de 

meningite por este agente entre estas amostras, impossibilitando uma comparação 

mais fidedigna com nossos dados.  

É possível que alguns dos casos de meningite estafilocócica tenham sido encer-

rados no SINAN com cultura positiva para outras espécies de Staphylococcus não as-

sociada à doença, mas provavelmente à contaminação da cultura. Em estudo conduzi-

do por SILBERT e colaboradores foi constatado que 61% das hemoculturas positivas 

para Staphylococcus coagulase negativa (SCN) foram devido à contaminação, não es-

tando associadas a nenhum processo infeccioso. 

O SCN tem sido fortemente associado à ocorrência de septicemias em unidades 

de tratamento intensivo. Como esta bactéria faz parte da microbiota da pele humana 

normal, ela pode ser introduzida nos ambientes hospitalares pelos pacientes e/ou pela 
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equipe de serviço médico, podendo causar infecções oportunistas após a realização de 

procedimentos invasivos. Por outro lado, esta bactéria pode ser coletada junto com o 

sangue ou LCR do paciente, levando à contaminação da cultura (HÖRNER, 2008; SAN-

TOS, 2007; SILBERT, 97). Estudos conduzidos em hospitais demonstraram que as espé-

cies de Staphylococcus mais frequentemente isoladas em hemocultura foram o S. epi-

dermidis, S. haemolyticus, S. hominis e S. warneri, sendo a primeira espécie a mais 

encontrada (SILBERT, 97; KLEEMAN, 93; GEME, 90). 

Em relação à etiologia, o Men foi a bactéria mais prevalente, seguido do Spn.  

Nossos dados corroboram com os dados da literatura, indicando que o maior número 

de casos de meningite de etiologia bacteriana em nosso estado é devido ao meningo-

coco, seguido do pneumococo (CVE, 2010; CARVALHANAS et al, 2005; CARVALHANAS, 

2004). 

 Empregando-se a PCR-TR, 30% das amostras foram positivas para Men, Spn 

ou Hi. Esta taxa de positividade foi 3 vezes maior que a encontrada quando era em-

pregada a técnica de CIE na rotina diagnóstica das meningites (CUSTÓDIO et al, 2009; 

SALGADO et al, 2009). 

Entre os sorogrupos de Men, nossos dados indicaram que o genogrupo C foi o 

mais prevalente, seguido dos demais genogrupos B, W135 e Y, estando de acordo 

com os dados do CVE (2010) que mostram que desde o ano de 2003, este sorogrupo 

tem sido responsável pela maioria dos casos de DM. 

 
Entre os genotipos de Hi, os mais prevalentes foram o “a”, seguido do “b”. 

Mesmo com a redução drástica dos casos de meningite por Hib após a introdução da 

vacina, é importante continuar a monitorar estes casos para avaliar a eficácia ou  

possíveis falhas vacinais e para monitorar o aumento de outro subtipo de Hi na 

população. Dados obtidos no trabalho mostraram um aumento relevante do genotipo 

“a” em relação ao “b” nas amostras avaliadas. Estudos complementares deverão ser 

realizados para avaliar a significância de nossos dados. 

 
Para o controle de qualidade da reação de PCR-TR foi padronizado em nosso 

laboratório (baseado no trabalho de EMERY et al, 2004) um ensaio individual para 

detecção do gene que codifica a RNase P humana (ribonuclease humana). A 

amplificação deste gene na amostra serve como controle da ausência de inibidores da 
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reação de PCR, além de monitorar a eficiência da extração do material nucléico.   

Este gene não pode ser incorporado ao ensaio triplex, pois existe uma limitação de 

alvos que podem ser detectados em qualquer ensaio de PCR-TR. Este limite de três 

alvos é decorrente da limitação do método em diferenciar mais de três fluoróforos na 

mesma reação sem perda de sensibilidade. Como nosso ensaio foi construído para 

detectar três alvos bacterianos, FAM-Men, VIC-Spn e NED-Hi, a incorporação de 

fluoróforo adicional para a detecção de um alvo genético humano não relacionado aos 

três alvos bacterianos (mesma reação) poderia promover uma perda de qualidade de 

sinal fluorescente. 

 
Em nosso estudo, este ensaio foi empregado em 10% das amostras, sendo 

que todas (100%) foram positivas para a presença do gene da RNase P, indicando 

que os procedimentos de extração de DNA foram adequados. 

 
Em relação à idade dos pacientes, o maior número de casos de meningites 

causados por Men ou Hi concentraram-se na faixa etária de menores de 2 anos, 

estando de acordo com os dados da literatura (CVE, 2010). Já os casos de meningite 

por Spn concentraram-se nos adultos acima de 40 anos, embora uma parcela 

considerável de casos tenha ocorrido em crianças menores de 2 anos. 

 
Analisando-se as unidades solicitantes, verificamos que as 12 unidades 

sentinelas foram responsáveis pelo encaminhamento de 33% das amostras 

recebidas, com taxa de positividade média de 27%, sendo semelhante à taxa de 

positividade encontrada entre todas as unidades (29%). Entretanto, verificamos que 

entre as 3 unidades sentinelas de Campinas, a positividade foi de 41%, indicando que 

estas unidades têm selecionado de forma mais criteriosa as amostras encaminhadas 

ao IAL para a realização dos ensaios de PCR-TR. 

 
Constatamos também que 85% das amostras encaminhadas apresentaram 

volume ideal para os ensaios de PCR-TR, indicando que as capacitações realizadas 

pelo IAL e CVE para a melhoria do diagnóstico das meningites bacterianas têm sido 

bem realizadas. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os dados do presente trabalho demonstraram que: 

 

1. 30% das 1952 amostras analisadas pela PCR-TR foram positivas para Men, 

Spn, Hi e Saur; 

2. O agente bacteriano mais frequente entre as amostras de LCR e soro anali-

sadas pela PCR-TR foi o Men (19,6%), seguido do Spn (8,5%);  

3. Infecções por Saur e Hi corresponderam a 1,8% e 1,3% das amostras ana-

lisadas, respectivamente;  

4. O genogrupo C foi o mais frequente entre as amostras positivas para Men, 

correspondendo a 78,6% das amostras, seguido dos genogrupos B 

(12,8%), W135 (6,5%) e Y (0,5%);  

5. Houve maior frequência do genotipo “a” entre as amostras positivas para Hi 

analisadas (55,6%), seguido do genotipo “b” (40,7%). 

6. Das 223 unidades solicitantes, as que mais enviam amostras no período do 

estudo foram: Hospital Geral do Grajaú John Alphonse Di Dio (130), Hospi-

tal Universitário de São Paulo (121), Instituto de Infectologia Emílio Ribas 

(108), Hospital das Clínicas Unicamp (75) e Conjunto Hospitalar do Manda-

qui (71). 

7. 84,92% das amostras analisadas apresentaram volume ideal para os en-

saios de PCR-TR. 

8.  Houve maior frequência de casos positivos para Hi ou Men na faixa etária 

de menores de dois anos e para Spn em maiores de 40 anos. 

9. Houve maior frequência de casos positivos para S.aureus na faixa etária de 

maiores de quarenta anos e menores de quatro anos, sendo em sua maio-

ria do sexo masculino. 
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8. ANEXO 

 

Tabela 4:  Tabela das Unidades que encaminharam amostras de líquor e/ou soro para o diagnóstico de 
meningite bacteriana pela técnica de PCR-TR no período de janeiro a setembro de 2010. Brasil- SP. 
 

Unidade solicitante Amostras 
enviadas 

Amostras 
positivas % 

Quant amost.  
Vol. Insufic. 
com result. Neg. 

AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR ANTONIO TEDESCO 1 0 0% 0 

AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES II BARUERI-SAMEB 3 3 100% 0 

ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE S J DO RIO PRETO 2 0 0% 1 

CASA DE SAUDE DE CAMPINAS 3 2 67% 0 

CASA DE SAUDE E MATER N S APARECIDA VOTUPORANGA 2 0 0% 1 

CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA SAO JOSE DO RIO PRETO 2 0 0% 1 

CENTRO DE SAUDE I DE CATANDUVA 14 4 28,50% 0 

CENTRO DE VIGILANCIA A SAUDE DE DIADEMA 12 5 41,60% 1 

CENTRO HOSPITALAR DE SANTO ANDRE 9 4 44,40% 1 

COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS 11 4 36,30% 3 

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI* 71 27 38% 21 

CONJUNTO HOSPITALAR SOROCABA 4 1 25% 0 

CS DE MONCOES 1 1 100% 0 

CS I DE  ITAPEVA 1 0 0% 0 

CS II DR JOAO GERALDO NORONHA 2 1 50% 0 

CS II PROFA SALETE A CICCONI MARCHI 1 1 100% 0 

CS OSVALDO CRUZ 1 0 0% 0 

CS VOTORANTIM 1 1 100% 0 

CVE SP 1 0 0% 0 

DEPARTAMENTO DE SAUDE COLETIVA BAURU 3 2 66,60% 0 

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SAUDE SANTO ANDRE 7 4 57,10% 1 

DIVISÃO DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA DE SB CAMPO 42 23 54,70% 1 

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 5 1 20% 0 

GUILHERME ALVARO 2 1 50% 0 

HC DA FMUSP HOSP DAS CLINICAS 2 1 50% 0 

HEMAT SAO JOSE DO RIO PRETO 1 0 0% 0 

HOSP E MAT CELSO PIERRO* 35 15 42,80% 4 

HOSP ESTADUAL DE SAPOPEMBA 6 1 16,60% 1 

HOSP ESTADUAL DE VILA ALPINA ORG SOCIAL SECONCI 63 14 22,20% 12 

HOSP ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE 1 0 0% 0 

HOSP GERAL DE ITAPEVI 5 2 40% 2 

HOSP GERAL DE PEDREIRA 23 9 39,10% 2 

HOSP GERAL DE SAO MATEUS DR MANOEL BIFULC0 10 1 10% 3 

HOSP GERAL DE V NOVA CACHOEIRINHA 2 2 100% 0 

HOSP GERAL DO GRAJAU PROF LIBERATO JOHN ALPHONSE DI DIO* 130 35 26,90% 18 

HOSP GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA GUAIANASES 3 3 100% 0 

HOSP GERAL STA MARCELINA DE ITAIM PAULISTA 16 4 25% 4 
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HOSP GERAL TAIPAS KATIA DE SOUZA RODRIGUES 98 9 9,18% 39 

HOSP HELIOPOLIS 2 1 50% 0 

HOSP INFANTIL CANDIDO FONTOURA 11 3 27,20% 1 

HOSP INFANTIL DARCY VARGAS UGA III 7 1 14,20% 2 

HOSP MUN CAMPO LIMPO- FERNANDO MAURO P DA ROCHA 25 7 28% 10 

HOSP MUN ERMELINO MATARAZZO ALIPIO CORREA NETTO 3 3 100% 0 

HOSP MUN IGNACIO PROENCA DE GOUVEA 6 5 83,30% 0 

HOSP MUN M BOI MIRIM 6 1 16,60% 2 

HOSP MUN TIDE SETUBAL 5 1 20% 1 

HOSP MUN V NHOCUNE ALEXANDRE ZAIO 1 1 100% 0 

HOSP MUNIC PIMENTAS BONSUCESSO - HMPB 32 12 37,50% 6 

HOSP MUNICIPAL DA CRIANCA - HMC 10 5 50% 4 

HOSP MUNICIPAL DE URGENCIAS - HMU 3 2 66,60% 1 

HOSP MUNICIPAL SANTA CASA GUARULHOS 1 1 100% 0 

HOSP REGIONAL DE COTIA 1 0 0% 1 

HOSP REGIONAL SUL* 15 2 13,3 2 

HOSP SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM 1 0 0% 0 

HOSP SAO PAULO UNIFESP* 19 5 26,30% 1 

HOSP SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - HSPM 1 0 0% 0 

HOSP STA MARCELINA ITAQUERA* 94 16 17% 28 

HOSP STA MARCELINA MUN CIDADE TIRADENTES 33 14 42,40% 9 

HOSP UNIVERSITARIO DE SP 121 7 5,70% 7 

HOSPITAL  E MAT ESTELLA MARIS 3 0 0% 1 

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 1 0 0% 0 

HOSPITAL ALVORADA - MOEMA 2 2 100% 0 

HOSPITAL AUSTA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2 0 0% 0 

HOSPITAL AVICCENA 1 0 0% 0 

HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA SAO JOAQUIM 2 2 100% 0 

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA GERTRUDES 2 2 100% 0 

HOSPITAL BOM CLIMA 3 2 66,60% 0 

HOSPITAL CARLOS CHAGAS 12 5 41,60% 0 

HOSPITAL CENTRAL DE GUAIANAZES 1 0 0% 1 

HOSPITAL CRUZ AZUL 1 1 100% 0 

HOSPITAL DA CRIANCA 2 1 50% 0 

HOSPITAL DA LUZ VILA MARIANA 1 0 0% 0 

HOSPITAL DAS CLINICAS LUZIA DE PINHO MELO 12 1 8,30% 1 

HOSPITAL DAS CLINICAS UNICAMP CAMPINAS* 75 33 44% 17 

HOSPITAL DAS CLINICAS UNIDADE MATERNO INFANTIL 1 1 100% 0 

HOSPITAL DAY ERMELINO MATARAZZO 3 1 33,30% 0 

HOSPITAL DE BASE DE BAURU HOSPITAL DE BASE SETIMA REGIAO 1 0 0% 0 

HOSPITAL DO SEPACO 6 2 33,30% 0 

HOSPITAL DR ALVARO SIMÕES DE SOUZA-VLA NOVA CACHOEIRINHA 3 3 100% 0 

HOSPITAL DR ARNALDO PEZZUTI CAVALCANTI 17 6 35,20% 4 

HOSPITAL DR LUIZ CAMARGO DA FONSECA E SILVA 1 1 100% 0 

HOSPITAL E MAT ALVORADA STO AMARO 15 8 53,30% 0 
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HOSPITAL E MAT DOM ANTONIO DE ALVARENGA 5 3 60% 1 

HOSPITAL E MAT SAO CAMILO - POMPEIA 3 1 33,30% 0 

HOSPITAL E MAT SAO CRISTOVAO 1 1 100% 0 

HOSPITAL E MATER CAMPOS SALLES 2 1 50% 0 

HOSPITAL E MATERNIDADE  VITALINA FRANCISCA VENTURA 1 1 100% 0 

HOSPITAL E MATERNIDADE ALBERT SABIN 1 0 0% 0 

HOSPITAL E MATERNIDADE CENTRAL DE OSASCO 5 1 20% 1 

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO ITAMARATY 1 0 0% 0 

HOSPITAL ESTADUAL BAURU 2 1 50% 0 

HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA 1 1 100% 0 

HOSPITAL ESTADUAL PROF. CARLOS DA SILVA LACAZ 1 0 0% 0 

HOSPITAL EVALDO FOZ 4 0 0% 0 

HOSPITAL EVANGÉLICO SAMARITANO DE CAMPINAS 8 3 37,50% 1 

HOSPITAL GERAL DE GUAIANASES 3 1 33,30% 0 

HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 44 18 40,90% 5 

HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA 4 1 25% 1 

HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA- STA MARCELINA 8 1 12,50% 1 

HOSPITAL GERAL SANTA EDWIGES 1 0 0% 0 

HOSPITAL IELAR 2 2 100% 0 

HOSPITAL IPIRANGA DE MOGI DAS CRUZES 1 0 0% 0 

HOSPITAL MADRE THEODORA 5 3 60% 0 

HOSPITAL METROPOLITANO 4 2 50% 0 

HOSPITAL MODELO DE SOROCABA 1 1 100% 0 

HOSPITAL MUN DO TATUAPE CARMINO CARICCHIO* 9 3 33,30% 1 

HOSPITAL MUN DR. MARIO GATTI DE CAMPINAS* 44 14 31,80% 11 

HOSPITAL MUN INF MENINO JESUS* 37 8 21,60% 2 

HOSPITAL MUN J SARAH - MARIO DEGNI 2 2 100% 0 

HOSPITAL MUN JABAQUARA - ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA 11 2 18,80% 2 

HOSPITAL MUN VER JOSE STOROPOLLI 65 12 18,40% 16 

HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO GIGLIO 25 5 20% 6 

HOSPITAL MUNICIPAL BARUERI DR FRANCISCO MORAN 2 1 50% 0 

HOSPITAL MUNICIPAL DE AMERICANA 1 0 0% 0 

HOSPITAL MUNICIPAL DE PAULINIA 4 0 0% 4 

HOSPITAL MUNICIPAL DE POA DR GUIDO GUIDA 1 1 100% 0 

HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIA 1 1 100% 0 

HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIAS 1 1 100% 0 

HOSPITAL MUNICIPAL DE VOTORANTIM 2 2 100% 0 

HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE 1 1 100% 0 

HOSPITAL NSA SRA DE LOURDES 1 1 100% 0 

HOSPITAL PANAMERICANO 1 0 0% 0 

HOSPITAL PORTINARI 1 0 0% 0 

HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL DE DIADEMA 15 5 33,30% 2 

HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS 2 2 100% 0 

HOSPITAL SAMARITANO DE SOROCABA 1 0 0% 0 

HOSPITAL SAN PAOLO - SANTANA 3 2 66,60% 0 
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HOSPITAL SANTA CASA MISER SANTO AMARO 2 1 50% 0 

HOSPITAL SANTA HELENA SAO JOSE DO RIO PRETO 3 2 66,60% 0 

HOSPITAL SANTA VIRGINIA 1 0 0% 0 

HOSPITAL SANTANA MOJI DAS CRUZES 1 0 0% 1 

HOSPITAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6 3 50% 2 

HOSPITAL SAO LUIZ - MORUMBI 3 0 0% 0 

HOSPITAL SAO LUIZ ANALIA FRANCO 5 1 20% 1 

HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA 7 4 57,10% 1 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JUNDIAI 2 2 100% 0 

HOSPITAL VERA CRUZ 2 2 100% 0 

HOSPITAL VIDAS 9 1 11,10% 0 

HOSPITAL VILLA LOBOS 3 2 66,60% 1 

IAMSPE HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL 4 1 25% 0 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ RIBEIRAO PRETO 8 3 37,50% 0 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ SANTOS 5 1 20% 2 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ SÃO JOSE DO RIO PRETO 5 0 0% 1 

INSTITUTO DA CRIANÇA PROF PEDRO DE ALCANTARA 2 0 0% 0 

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS* 108 33 30,50% 0 

INSTITUTO MÉDICO LEGAL GUARUJA 1 0 0% 0 

INSTITUTO MÉDICO LEGAL LESTE 5 5 100% 0 

ISCMSP SANTA CASA DE SAO PAULO* 1 0 0% 0 

LAB MUNIC DE SAUDE PUBLICA DE GUARULHOS 7 4 57,10% 0 

LABORATORIO DE ANALISES CLIN QUARTEIRAO DA SAUDE 2 0 0% 0 

LABORATORIO HEMODIAG RIO CLARO 2 0 0% 1 

LABORATORIO MARLENE SPIR 1 1 100% 0 

LABORATÓRIO MUN DE CAMPINAS 1 0 0% 0 

NUCLEO DE VIGILANCIA A SAUDE CUBATAO 2 1 50% 0 

PA MARIA DIRCE 1 0 0% 0 

PA SAO JOSE 1 0 0% 0 

PMSJC LABORATORIO CENTRAL 13 6 46,10% 1 

PMSJC-SECR MUN DE SAUDE 2 2 100% 0 

PREF MUNICIPIO DE BARUERI 2 1 50% 0 

PRONTO ATENDIMENTO DE VILA LUZITA 1 1 100% 0 

PRONTO SOCORRO CENTRAL GUIOMAR FERREIRA ROEBBELEN 1 0 0% 0 

PRONTO SOCORRO CENTRAL RUY NAZARETH SJ DO RIO PRETO 1 0 0% 0 

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE DIADEMA 5 3 60% 0 

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SUZANO 2 1 50% 0 

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE TAUBATE 2 2 100% 0 

PS INF SABARA 5 4 80% 0 

PS MUN DA LAPA - JOAO CATARINO MEZOMO 1 1 100% 0 

PS MUN FREGUESIA DO O - 21 DE JUNHO 1 1 100% 0 

PS MUNICIPAL ROMULO FONSECA GUIMARAES - MUTINGA 1 1 100% 0 

SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS 4 0 0% 1 

SANTA CASA DE FRANCISCO MORATO 1 1 100% 0 

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO 3 2 66,60% 0 
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SANTA CASA DE PIRACAIA 1 0 0% 0 

SANTA CASA DE SANTA ISABEL HOSPITAL GABRIEL CIANFLONE 1 1 100% 0 

SANTA CASA DE SOROCABA 2 0 0% 0 

SANTA CASA DE VOTUPORANGA 22 4 18,80% 4 

SANTA CASA HOSP DR ARISTOTELES DE OLIVEIRA MARTINS - PP 2 2 100% 0 

SEÇÃO TÉCNICA DE VERIF DE OBITOS DE GUARULHOS 2 0 0% 0 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU 2 0 0% 0 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2 0 0% 1 

SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITOS DE CAMPINAS 5 3 60% 1 

SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITOS DE SÃO PAULO 1 0 0% 1 

SUVIS ARICANDUVA 1 1 100% 0 

SUVIS GUAIANASES 2 1 50% 1 

SUVIS JABAQUARA 1 1 100% 0 

SUVIS OSASCO 8 4 50% 0 

SUVIS SANTANA 1 0 0% 0 

SUVIS SAO MIGUEL 1 0 0% 0 

SUVIS STO AMARO 1 0 0% 0 

SUVIS STO AMARO / CIDADE ADEMAR 5 3 60% 0 

UBDS DR JOAO BAPTISTA QUARTIM CENTRAL 3 1 33,30% 0 

UBS CARLOS CHAGAS VILA ABRANCHES 2 0 0% 0 

UBS II DE RANCHARIA 2 1 50% 0 

UBS JD NOVA ERA 2 2 100% 0 

UBS PROMISSAO DE DIADEMA 1 0 0% 0 

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE ITAPEVA 2 0 0% 0 

UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ARARAS 4 1 25% 1 

UNIDADE MISTA DE TABOAO DA SERRA 1 0 0% 0 

UVIS SE STA CECILIA 11 4 36,30% 0 

VIGILANCIA A SAUDE DE LIMEIRA 1 1 100% 0 

VIGILANCIA A SAUDE MUNICIPAL DE PAULINIA 2 0 0% 1 

VIGILANCIA EM SAUDE - VINHEDO 1 0 0% 0 

VIGILANCIA EM SAUDE DE AMERICANA 1 1 100% 0 

VIGILANCIA EM SAUDE DE CAJAMAR 2 2 100% 0 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BARUERI 1 1 100% 0 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE FRANCO DA ROCHA 2 1 50% 1 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE OSASCO 2 2 100% 0 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE OURINHOS 2 0 0% 1 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIBEIRÃO PRETO 9 4 44,40% 0 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE SAO CAETANO DO SUL 2 0 0% 0 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ZOONOSE MUN DE MOGI DAS CRUZES 3 1 33,30% 1 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ZOONOZES DE PIRACICABA 7 2 28,50% 0 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EST DA DIR III MOGI DAS CRUZES 36 18 50% 2 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ESTADUAL DA DRS XVS RIO PRETO 1 0 0% 0 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SEVIEP SANTOS 1 0 0% 0 

VIGILANCIA SANIT E ZOONOSE MUN ARUJÁ 3 1 33,30% 2 

VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DA DIR XII CAMPINAS 10 6 60% 1 
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VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA E ZOONOZES GUARUJA 5 1 20% 1 

VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA SG GUARATINGUETA 2 1 50% 0 

VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA STA BARBARA DOESTE 1 0 0% 1 

VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOSES MUNICIPAL DE ARUJA 3 1 33,30% 2 

VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 3 0 0% 3 

VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE CUBATAO 5 1 20% 0 

VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 4 0 0% 0 

VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE SUZANO 12 5 41,60% 3 

TOTAL 1952    
 
*Unidades Sentinelas 
Fonte: SIGH, período de 04 janeiro a 30 de setembro de 2009 Brasil, SP 


