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Prefácio da 1a edição
Este guia prático foi elaborado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para apoiar
os profissionais de saúde que participam das atividades de vigilância epidemiológica das
pneumonias e meningites bacterianas.
A pneumonia está entre as principais causas de hospitalização e morte de crianças menores
de 5 anos na Região das Américas. Nos países desenvolvidos, acredita-se que a maioria das
pneumonias tenha origem viral, mas, nos países em desenvolvimento, sua etiologia é quase
sempre bacteriana. Apesar de não ser tão frequente, a meningite bacteriana é sempre uma
doença grave devido ao risco de sequelas e à sua alta letalidade.
Os principais agentes responsáveis por essas doenças são três bactérias: Haemophilus
influenzae (Hi) tipo b (Hib), Neisseria meningitidis (meningococo) e Streptococcus pneumoniae
(pneumococo). Com a introdução da vacina contra Hib nos países da Região, houve uma queda
drástica nas doenças invasivas causadas por essa bactéria, e o pneumococo tornou-se o
principal agente etiológico das pneumonias e meningites bacterianas em crianças menores
de 5 anos.
Aqui são apresentados os aspectos clínicos e epidemiológicos das pneumonias e meningites
bacterianas, o papel da radiologia nas pneumonias e dos exames laboratoriais confirmatórios
em ambas as doenças, os procedimentos indicados para a vigilância epidemiológica dessas
doenças, além de medidas de prevenção e controle. O objetivo deste guia é padronizar
conceitos e procedimentos para fortalecer uma vigilância epidemiológica que permita obter
dados sobre a carga dessas doenças. Os dados serão utilizados no processo de tomada
de decisões para a incorporação de novas vacinas nos esquemas nacionais de vacinação,
na avaliação do impacto das vacinas já utilizadas e na orientação do uso racional de
antimicrobianos.
A introdução de novas vacinas para a prevenção dessas doenças será um passo importante
para cumprir um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é reduzir em dois terços,
entre 1990 e 2015, a mortalidade de crianças menores de 5 anos.
Dra. Mirta Roses Periago
Diretora, OPAS, 2009
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Prefácio da 2a edição
Desde 2007, a Unidade de Imunização Integral da Família, no Departamento da Família,
Promoção da Saúde e Ciclo de Vida (FPL/IM) da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS),
promove a implementação da vigilância sentinela hospitalar das pneumonias e meningites
bacterianas em crianças menores de 5 anos na América Latina e no Caribe (ALC). Essa
vigilância demostrou progressos durante esses anos e, em 2014, foi incorporada à rede global
da Organização Mundial da Saúde (OMS).
A vigilância enfrentou muitos desafios e mudanças desde a publicação do primeiro guia, em
2008. A experiência acumulada e a participação da vigilância da ALC na rede global da OMS,
juntamente com a introdução das vacinas pneumocócicas conjugadas em muitos países e
meningocócicas conjugadas em alguns deles, levou à necessidade de a OPAS promover a
revisão do guia.
O principal objetivo da segunda edição do guia de vigilância das pneumonias e meningites
bacterianas em crianças menores de 5 anos é atualizar novos conceitos e detalhar alguns
procedimentos para obter dados de melhor qualidade para a análise epidemiológica,
cumprindo os critérios de desempenho definidos para a rede global da OMS.
Entre as atualizações mais relevantes desta edição, destacam-se um maior detalhamento
das imagens radiológicas compatíveis com as doenças pulmonares infecciosas mais comuns
na infância e a atualização do diagnóstico laboratorial, incluindo testes adicionais disponíveis
para líquido cefalorraquidiano e líquido pleural. Também tem relevância o desenvolvimento
de técnicas de biologia molecular para um diagnóstico mais sensível dos agentes etiológicos
alvo dessa vigilância: Streptococcus pneumoniae (pneumococo), Haemophilus influenzae
e Neisseria meningitidis (meningococo). Além disso, são descritas as novas vacinas contra
pneumococo e meningococo atualmente disponíveis.
A vigilância dessas doenças deve ser fortalecida e continuar em um processo de constante
aprimoramento. Os agentes etiológicos podem ser substituídos por novos agentes, portanto,
é necessária uma notificação rápida e completa. A vigilância epidemiológica é uma das
ferramentas mais relevantes no controle e prevenção das doenças imunopreveníveis,
possibilitando a tomada de decisões quanto à introdução, alteração de vacinas ou ajustes
nos esquemas de vacinação.
Cuauhtémoc Ruiz Matus
Chefe da FPL/IM, OPAS, 2019
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Abreviaturas e siglas
ALC: América Latina e Caribe
ATCC®: Coleção de Culturas de Tipo Americano*
CLSI: Instituto de Padrões Clínicos e Laboratoriais*
DHL: desidrogenase láctica
DMI: doença meningocócica invasiva
DPI: doença pneumocócica invasiva
Hi: Haemophilus influenzae
Hia: Haemophilus influenzae tipo a
Hib: Haemophilus influenzae tipo b
IATA: Associação Internacional de Transporte Aéreo*
IB-VPD: doenças bacterianas invasivas preveníveis por vacinas*
IRA: infecção respiratória aguda
IRAG: infecção respiratória aguda grave
LS: laboratório sentinela
LCR: líquido cefalorraquidiano
LMR: Laboratório Mundial de Referência
LNR: Laboratório Nacional de Referência
LP: líquido pleural
LRR: Laboratório Regional de Referência
MB: meningite bacteriana
PAC: pneumonia adquirida na comunidade;
PB: pneumonia bacteriana
Nm: Neisseria meningitidis
OMS: Organização Mundial da Saúde
OPAS: Organização Pan-Americana da Saúde
PAI: Programa Ampliado de Imunização
PCV: vacina conjugada contra pneumococo*
PCR: reação em cadeia da polimerase*
PPV23: vacina pneumocócica polissacarídica 23-valente*
Spn: Streptococcus pneumoniae
VIA: vírus da hepatite A
VIB: vírus da hepatite B
HIV: vírus da imunodeficiência humana
VINUVA: sistema de vigilância - de novas vacinas
VSR: vírus Sincicial respiratório
*na sigla em inglês
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1.1 Situação epidemiológica na Região das Américas
Nos países em desenvolvimento, as infecções respiratórias agudas (IRA), especialmente as
pneumonias adquiridas na comunidade (PAC), são as principais causas de hospitalização e
morte de crianças menores de 5 anos.
Mais de 95% de todos os episódios de pneumonia clínica e mais de 99% das mortes por
pneumonia em crianças menores de 5 anos em todo o mundo ocorrem em países de média
e baixa renda.
Estima-se que o pneumococo tenha causado 8,9 milhões de casos de pneumonia em 2015,
sendo 3,5 deles graves ou muito graves. É o segundo agente causador da PAC que requer
hospitalização, depois do vírus sincicial respiratório (VSR), e o primeiro em número de
mortes: aproximadamente 300 mil mortes anuais de crianças menores de 5 anos no mundo.
Na grande maioria dos casos de pneumonia por pneumococo, não há bacteremia associada
(80%). No entanto, os casos de pneumonia com bacteremia constituem a grande maioria
das infecções invasivas causadas pelo pneumococo (90%). Entre as causas de mortes por
infecções pneumocócicas, a pneumonia representa 81% e a meningite 12%. A taxa global
de mortalidade por pneumococo em 2015 foi de 45 mortes (29-56) por 100.000 crianças
menores de 5 anos.
O Haemophilus influenzae tipo b (Hib) foi responsável por 0,9 milhão de casos de pneumonia
em 2015, sendo aproximadamente 300 mil graves ou muito graves. Ocupa o segundo lugar
em mortes por pneumonia nessa mesma faixa etária em todo o mundo, com cerca de 30.000
mortes.
A partir do ano 2000, a vacina conjugada contra pneumococo (PCV, na sigla em inglês) foi
introduzida na Região das Américas, inicialmente no Canadá e nos Estados Unidos. Em
dezembro de 2019, 37 países e territórios já possuíam a vacina em seus esquemas regulares
de imunização. No mundo todo, estima-se que as pneumonias causadas por pneumococo
tenham diminuído em mais de um terço e as mortes por infecções pneumocócicas em 51%,
entre 2000 e 2015, após a introdução da vacina conjugada contra pneumococo em muitos
países.
Quanto às meningites bacterianas em crianças menores de 5 anos, ocorrem aproximadamente
1,2 milhão de casos e 180.000 mortes por ano. Em uma análise publicada em 2013, a Região
das Américas apresentava a menor carga de doença do mundo, com uma incidência de 17
casos por 100.000 crianças ao ano. Provavelmente isso se deva à introdução, há vários anos,
da vacina Hib nos programas nacionais de todos os países da Região. A Região das Américas
foi a que apresentou a segunda maior queda nas mortes por Hib (96%) no período entre 2000
e 2015. Estima-se que, no mundo, mais de 90% das meningites bacterianas sejam causadas
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por S. pneumoniae, H. influenzae e N. meningitidis. Atualmente, na Região das Américas, o S.
pneumoniae é a principal causa das meningites bacterianas.
Desde 1993, a Região das Américas possui uma rede de laboratórios para a vigilância regional
das meningites e pneumonias bacterianas, conhecida como rede SIREVA (Sistema Regional de
Vacinas), da qual participam 19 países. Essa rede tem identificado os três principais agentes
bacterianos que causam pneumonias e meningites bacterianas: Haemophilus influenzae (Hi),
Neisseria meningitidis (meningococo) e Streptococcus pneumoniae (pneumococo). Também
tem caracterizado os sorotipos e sorogrupos circulantes dessas bactérias, estabelecendo
a susceptibilidade bacteriana aos antibióticos mais utilizados. No entanto, essa rede não
possui dados epidemiológicos vinculados aos dados laboratoriais.
Para responder a essa necessidade, em 2007 a OPAS iniciou a coordenação de uma rede
de vigilância sentinela das pneumonias e meningites bacterianas em crianças menores de
5 anos. Desde 2014, a rede da Região das Américas faz parte da Rede Global de Vigilância,
coordenada pela Organização Mundial da Saúde.
Segundo dados dos países participantes dessa rede regional, durante o período de 2014 a
2016, foram confirmados por laboratório mais de mil casos de pneumonias bacterianas e
200 casos de meningites bacterianas. O agente etiológico identificado com mais frequência
nas duas doenças é o pneumococo, que corresponde a 26% e 34% dos casos confirmados
(Figura 1), respectivamente, sendo os sorotipos mais frequentes o 3, 19A, 14 e 6C, nos casos
de PB; e 14, 19, 19F e 6A, nos casos de MB.
Figura 1. Distribuição dos agentes etiológicos identificados em pacientes com menos
de 5 anos com PB e MB, em países selecionados da América Latina*, 2014-2016

Pneumonias bacterianas
S. aureus
10%

Meningites bacterianas

SAMR
3%

Nm
13%

Hi
9%

1.053

201
Spn
34%

Spn
26%

Outras
31%

Outras
52%

Hi
9%
*Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Paraguai e Peru
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Embora seja obrigatória a notificação da doença meningocócica invasiva (DMI) - na maioria
dos países da Região, sua incidência provavelmente seja subestimada, já que, em muitos
países, os sistemas de vigilância epidemiológica dessa doença são fracos e as informações
disponíveis são de baixa qualidade. Quando os dados dos diferentes países são analisados,
observa-se uma heterogeneidade significativa na qualidade das informações; uma grande
variabilidade nos registros de morbimortalidade; taxas de incidência muito baixas, como
consequência da subnotificação; e uma alta proporção de casos de meningite sem a
identificação do agente etiológico, devido às limitações para obter amostras adequadas para
a recuperação do micro-organismo.
Diante do aumento da disponibilidade de novas vacinas contra pneumococo e contra
meningococo no mercado, é necessário reforçar a vigilância integrada das doenças que
elas previnem, analisando em conjunto os resultados laboratoriais, com informações
epidemiológicas padronizadas em todos os níveis. Para isso, é necessário contar com a
participação homogênea e sistemática de todos os hospitais sentinela e dos países
participantes da rede, de forma que essas informações sirvam para fundamentar a tomada
de decisões sobre a introdução de uma nova vacina no programa nacional de imunizações,
ajustes no esquema e monitoramento de seu impacto.

1.2 Epidemiologia
As principais características epidemiológicas das três bactérias mais importantes que causam
as pneumonias e meningites bacterianas são descritas a seguir.

1.2.1 AGENTES ETIOLÓGICOS
Tabela 1. Descrição dos agentes etiológicos

S. pneumoniae

Diplococo Gram-positivo lanceolado
É um micro-organismo de difícil cultivo (fastidioso), por isso requer meios
enriquecidos para o seu isolamento primário, tais como ágar triptona de soja
ou ágar infusão cérebro e coração, enriquecidos com 5% de sangue de ovelha
desfibrinado, sangue de cavalo ou sangue de coelho.
Requer uma atmosfera com CO2 de 5% a 7%, é sensível à optoquina e é lisado
em presença de sais biliares.
Possui uma cápsula polissacarídica externa à parede e, de acordo com as
diferenças antigênicas capsulares, foram identificados mais de 93 sorotipos, dos
quais um número limitado causa a doença pneumocócica invasiva.
A identificação dos sorotipos variou de acordo com a região geográfica, idade e
período de estudo; 6 a 11 dos sorotipos mais comuns causam aproximadamente
70% de todas as infecções invasivas em crianças, em todo o mundo.
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H. influenzae

N. meningitidis

Cocobacilo Gram-negativo pleomórfico
Possui ou não um polissacarídeo específico, que permite sua classificação
em 6 sorotipos antigênicos encapsulados, designados por letras, de a até f
(classificação de Pittman).
As cepas encapsuladas e não encapsuladas são potencialmente patogênicas
para o ser humano, mas diferem em sua virulência e mecanismos patogênicos.
O H. influenzae sorotipo b (Hib) é o patógeno mais virulento, seguido pelo sorotipo
a (Hia), que afeta principalmente crianças menores de 2 anos.
Diplococo Gram-negativo encapsulado, pode ser encontrado intra- ou extracelular
em leucócitos polimorfonucleares (PMN).
As condições ideais para o seu crescimento são: temperatura de 33 a 37°C, com
atmosfera com CO2 de 5% e 50% de umidade.
As diferenças na composição permitem classificar 13 sorogrupos de meningococo,
sendo que seis sorotipos (A, B, C, W, Y, X) geralmente são associados a doenças.

1.2.2 RESERVATÓRIO
O ser humano é o único reservatório do pneumococo, do Hi e do meningococo.

1.2.3 TRANSMISSÃO
A transmissão do pneumococo, do Hi e do meningococo ocorre por contato direto (de pessoa
para pessoa) ou pelo contato com as secreções nasofaríngeas (gotículas) da pessoa infectada.

1.2.4 DISTRIBUIÇÃO E SAZONALIDADE
A distribuição do pneumococo, do Hi e do meningococo é mundial. Em relação à sazonalidade,
na Europa e nos Estados Unidos, a maior incidência de casos é observada durante o inverno
e a primavera. Na região subsaariana da África Central, os casos tendem a aumentar durante
a estação seca. A distribuição da DMI é altamente específica por região, com variações
conforme os sorogrupos, a época do ano mais afetada e a incidência.
◆ S. pneumoniae: está presente em todos os climas e estações. Nos países de clima
temperado, observa-se um aumento na incidência de pneumonia pneumocócica
no inverno e na primavera.
◆ H. influenzae: em geral, não apresenta sazonalidade bem definida. No entanto,
estudos realizados no período pré-vacinal descreveram uma sazonalidade em
países com clima temperado, com picos de incidência durante os meses de outono
e primavera.
◆ N. meningitidis: mundialmente, o sorogrupo A é o agente causal com maior incidência
e causa doença invasiva em bebês com menos de um ano, e a área geográfica mais
afetada é a África subsaariana. Os sorogrupos B e C causam a maioria dos casos
na Europa e no continente americano, enquanto os sorogrupos A e C são a causa
mais frequente de DMI na Ásia e na África. Desde meados da década de 1990, foram

-5-

observados aumentos nos casos de DMI causada pelo sorogrupo Y nos Estados
Unidos e em Israel, sendo que o sorogrupo X causou epidemias locais na África
subsaariana. Da mesma forma, desde 2007, foi identificada uma proporção crescente
de casos de infecção pelo sorogrupo W em países da Região das Américas.

1.2.5 SUSCEPTIBILIDADE E FATORES DE RISCO
A susceptibilidade às infecções por pneumococo, Hi e meningococo é universal; isto é, de
forma geral, todas as pessoas são susceptíveis às infecções causadas por esses agentes. No
entanto, algumas condições aumentam a susceptibilidade a essas bactérias, incluindo as
doenças invasivas.
A infecção por pneumococo é mais frequente entre 2 meses e 3 anos, embora diminua
após os 18 meses. O risco volta a aumentar após os 65 anos. O risco de infecção por Hi
é maior em crianças de 2 meses a 3 anos, apesar de diminuir após os 2 anos. Nos países
em desenvolvimento, a maior incidência é em crianças menores de 6 meses. Já nos países
desenvolvidos, esse pico é observado entre os 6 e 12 meses. É pouco frequente após os 5
anos. Em relação ao meningococo, as maiores taxas de ataque são registradas em crianças
menores de 1 ano, com um pico entre 3 e 5 meses, porém também afeta adolescentes e
adultos jovens.
Além da idade, como ocorre com todos os micro-organismos transmitidos por via respiratória,
algumas condições aumentam o risco de contrair pneumococo, Hi e meningococo: superlotação,
pobreza, exposição ativa ou passiva à fumaça de cigarro e infecções concomitantes das
vias aéreas superiores. As pessoas portadoras de algumas doenças crônicas têm um risco
aumentado de infecções por essas bactérias.

1.2.6 IMUNIDADE
A imunidade contra pneumococo, Hi e meningococo pode ser adquirida de forma passiva, por
via transplacentária, ou ativa, por infecção prévia ou imunização.
Os recém-nascidos podem ter anticorpos contra pneumococo transmitidos passivamente
pela mãe. Esses anticorpos desaparecem em poucos meses, coincidindo com o aumento
da doença invasiva. Após os 18 meses de idade, a criança apresenta uma resposta imune
específica à maioria dos sorotipos de pneumococo circulantes, devido à exposição repetida
a eles.
Aos 5 anos, a maioria das crianças não vacinadas possui anticorpos anticapsulares contra H.
influenzae, que surgem pela exposição à bactéria.
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No que diz respeito ao meningococo, existe uma resposta imune de duração desconhecida
que se segue às infecções clínicas e subclínicas e que aumenta com a idade.

1.2.7 ESTADO DE PORTADOR
O pneumococo, o Hi e o meningococo são agentes que habitualmente colonizam a nasofaringe
de pessoas assintomáticas, consideradas portadoras.
Estima-se que 4% a 35% dos adultos saudáveis e não imunizados possam ser portadores de
Hi. A porcentagem de portadores é mais alta entre os pré-escolares. O Hi pode permanecer
na nasofaringe durante meses.
As doenças causadas por pneumococo são precedidas de uma colonização nasofaríngea
assintomática, de maior ou menor duração. Entre um mês e 5 anos de vida (média de seis
meses) é o período em que o estado de portador e a transmissão de pessoa para pessoa
ocorrem com mais frequência. A prevalência de portadores de pneumococo é maior em
crianças, especialmente aquelas que frequentam creches, e em adultos que têm contato
próximo com elas. Estima-se que praticamente todas as crianças, em algum momento da
fase pré-escolar, tenham sido portadoras de pneumococo em pelo menos uma ocasião.
As vacinas conjugadas demonstraram diminuir o número de portadores devido às cepas
incluídas na vacina, e isso parece estar diretamente relacionado à capacidade de produzir
anticorpos IgA e IgG antipolissacarídeos. No entanto, estudos realizados após a introdução
da vacina não encontraram uma diminuição na porcentagem de portadores na população,
mas sim a substituição por outros sorotipos não incluídos na vacina usada nos países.
Entre 5% e 15% dos adolescentes e adultos jovens podem ser portadores de meningococo
na nasofaringe. O estado de portador de meningococo é pouco frequente em crianças
pequenas, é e raro em adultos (1%). As principais características epidemiológicas desses
agentes infecciosos estão resumidas na Tabela 2.
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Tabela 2. Principais características das bactérias que
causam pneumonias e meningites bacterianas
Agente etiológico

Streptococcus pneumoniae
(pneumococo)

Haemophilus influenzae
(Hi)

Neisseria meningitidis
(meningococo)

Tipo de bactéria

Diplococo Gram-positivo

Cocobacilo Gram-negativo

Diplococo Gram-negativo

Reservatório

Os seres humanos

Distribuição

Mundial

Sazonalidade

Inverno e primavera

Outono e primavera

Inverno e primavera

Transmissão

Por contato direto (pessoa para pessoa) e pelas secreções nasofaríngeas (gotículas)

Período de
transmissão

Enquanto estiver no trato respiratório e até 24 horas após o
início do tratamento com o antibiótico específico

Estado de
portador

Sim

Incubação

Suscetibilidade

2 a 4 dias

2 a 10 dias
(geralmente de 3 a 4)

Crianças de 2 meses a 3
anos têm maior risco

Os bebês são os mais
susceptíveis, com
um pico entre os 3 e
5 meses de vida

1 a 4 dias

Mais frequente em
crianças de 2 meses a 3
anos. Volta a aumentar
após os 65 anos

É pouco frequente nas
crianças maiores de 5 anos

A incidência aumenta
novamente na
adolescência e nos
primeiros anos da
vida adulta

Os portadores de algumas doenças crônicas têm um risco aumentado
Fatores de risco

Imunidade

Condições de superlotação, baixo status socioeconômico, exposição ativa ou passiva
à fumaça de cigarro e infecções concomitantes das vias aéreas superiores
A imunidade pode ser adquirida de forma passiva, por via
transplacentária, ou ativa, por infecção prévia ou imunização
Fonte: Adaptado de Heymann DL (ed.). El control de las enfermedades
transmisibles. 20ª ed. Washington, D.C.: OPS; 2017.
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2. PNEUMONIA BACTERIANA
-9-

2.1 Aspectos clínicos
A pneumonia é uma infecção do parênquima pulmonar que pode ser causada por diversos
micro-organismos (vírus, bactérias ou outros). As pneumonias com diferentes etiologias
podem apresentar sintomas clínicos muito semelhantes.
Em bebês e crianças pequenas, a pneumonia geralmente começa com um quadro febril
de início súbito. Numerosos estudos têm procurado determinar sinais clínicos específicos
e sensíveis que possam prever, com a menor margem de erro possível, a presença de
pneumonia. A maioria deles determinou que a taquipneia (respiração acelerada) é o sinal de
melhor valor preditivo.
De acordo com os procedimentos estabelecidos na Estratégia de Atenção Integrada às
Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), a pneumonia é classificada, de acordo com suas
características clínicas, em: pneumonia, pneumonia grave e pneumonia muito grave. Suspeita-se de pneumonia quando a criança apresenta tosse ou dificuldade respiratória e respiração
acelerada durante a exploração clínica:
◆ <2 meses de idade: >60 respirações por minuto;
◆ 2-11 meses: >50 respirações por minuto;
◆ 12 meses a 5 anos: >40 respirações por minuto.
Outros sinais podem ser encontrados ao auscultar o tórax, como: estertores crepitantes,
diminuição de ruídos respiratórios, ou uma zona de respiração brônquica. A saturação de
oxigênio menor que 95%, medida em ar ambiente por oxímetro digital, é um importante
parâmetro de dificuldade respiratória.
Em geral, as pneumonias bacterianas são as mais graves e são responsáveis pela maioria das
hospitalizações e mortes de crianças menores de 5 anos.
Na Tabela 3 são apresentados os sintomas que definem a gravidade da pneumonia.
Tabela 3. Avaliação da gravidade das pneumonias
Sintomas básicos
• Dificuldade
respiratória
• Respiração
acelerada
• Tosse

Pneumonia grave
Sintomas básicos +:
• Batimento das asas do nariz
• Gemido expiratório (em
bebês pequenos)
• Retração da parede torácica
inferior (tiragem subcostal e/
ou supraclavicular)

Pneumonia muito grave
Além dos dois anteriores, com:
• Cianose central
• Convulsões, letargia ou
perda de consciência
• Dificuldade respiratória grave
(por exemplo, com movimentos
involuntários da cabeça)
• Incapacidade de
mamar ou beber
• Vômito de tudo o
que foi ingerido

Fonte: Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Prevalentes Graves en la Infancia, OPS, 2004
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2.1.1 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
As infecções respiratórias virais são comuns em crianças menores de 5 anos e geralmente
causam tosse, febre, respiração pela boca e secreção nasal.
Alguns vírus causam hiper-reatividade brônquica, que provoca sibilos, principalmente em
crianças pequenas. A bronquiolite é uma infecção viral das vias aéreas inferiores, frequente
e relativamente grave em bebês. A causa mais importante dessa doença é o vírus sincicial
respiratório (VSR), embora outros vírus, como influenza e parainfluenza, também sejam
responsáveis pela bronquiolite. É caracterizada por obstrução das vias aéreas e sibilos, com
pouca resposta aos broncodilatadores. Pode haver infecção bacteriana secundária.
A asma é uma doença inflamatória crônica, com obstrução reversível das vias aéreas. É
caracterizada por episódios recorrentes de sibilos e tosse. Também é possível observar
tiragem intercostal inferior e taquipneia. A febre está presente apenas quando associada a um
processo infeccioso viral ou bacteriano. Responde bem ao tratamento com broncodilatadores
e anti-inflamatórios.
Outros vírus respiratórios, como adenovírus, vírus influenza e parainfluenza, podem causar
pneumonia viral. No entanto, esses agentes infecciosos costumam causar mais doenças
das vias aéreas superiores do que pneumonia. Outros exemplos de vírus que podem causar
pneumonia viral são sarampo, varicela e VSR.

2.1.2 COMPLICAÇÕES
As complicações das pneumonias bacterianas são: derrame pleural (até 50% dos casos),
empiema, atelectasias e pneumotórax hipertensivo.
Se uma criança com pneumonia grave não for tratada de forma rápida e adequada, com
antibióticos específicos, pode evoluir para insuficiência respiratória e morte.

2.2 Diagnóstico radiológico
A análise radiográfica é uma ferramenta importante no diagnóstico das pneumonias graves
e muito graves, pois sugere se a etiologia é bacteriana ou viral e se há complicações, como
derrame pleural ou atelectasias.
De acordo com os critérios e definições estabelecidos pela OMS para a interpretação
das radiografias de tórax de crianças com pneumonia, as pneumonias bacterianas são
caracterizadas por apresentarem uma imagem densa, com aspecto de algodão (infiltrado
alveolar), comprometendo parcial ou totalmente um ou mais segmentos, ou lobos
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pulmonares, ou todo um pulmão. Esses infiltrados geralmente têm áreas de broncograma
aéreo e, em algumas situações, estão associados a um derrame pleural. Nas Figuras 2 e 3 são
apresentadas imagens radiológicas compatíveis com pneumonia bacteriana.
Figura 2. Radiografia de tórax com padrão compatível com pneumonia bacteriana
(Consolidação à esquerda e broncogramas aéreos)

Fonte: Arquivo pessoal da Dra. Raquel Del-Fraro

O comprometimento pleural pode se manifestar como derrame de várias magnitudes.
Um derrame pequeno pode ser difícil de visualizar na radiografia de tórax, mas é evidente
quando leva a um deslocamento do mediastino para o lado contralateral, ou se observa um
apagamento dos seios costofrênicos. No caso de suspeita de derrame pleural, é indicada a
radiografia de tórax lateral, que permite observar o derrame com mais clareza.
Na Figura 3 é apresentada uma radiografia de tórax compatível com pneumonia bacteriana
e derrame pleural esquerdo, associado a deslocamento contralateral das estruturas
mediastinais.
Figura 3. Radiografia de tórax com padrão compatível com
pneumonia bacteriana e derrame pleural esquerdo

Fonte: Arquivo pessoal da Dra. Raquel Del-Fraro
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Na Figura 4 é apresentada uma radiografia compatível com bronquiolite. Observa-se
atelectasia pulmonar apical à direita (seta na imagem).
Figura 4. Radiografia de tórax com padrão compatível com bronquiolite

Fonte: Arquivo pessoal da Dra. Raquel Del-Fraro

Nas pneumonias virais, é possível observar um padrão intersticial, isto é, representa o
comprometimento do interstício pulmonar pelo processo inflamatório. Manifesta-se como
imagens lineares e reticulares (Figura 5)
Figura 5. Radiografia de tórax com padrão linear, reticular, difuso
bilateralmente, compatível com pneumonia viral

Fonte: Arquivo pessoal da Dra. Raquel Del-Fraro

Na Figura 6 é apresentada uma radiografia de tórax compatível com pneumonia por
Mycoplasma pneumoniae (pneumonia atípica), na qual são observadas opacidades reticulares
e arredondadas, bilaterais, mal definidas, que confluem em alguns locais, com preservação
do lobo superior direito e relativa preservação do lobo superior esquerdo. Pode ocorrer em
crianças pequenas; no entanto é mais frequente em crianças com mais de 5 anos.
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Figura 6. Radiografia de tórax com padrão compatível com
pneumonia por Mycoplasma pneumoniae

Fonte: Arquivo pessoal da Dra. Raquel Del-Fraro

Os sinais radiológicos aparecem após o início dos sintomas clínicos e podem persistir por até
três meses após a remissão.
Tabela 4. Correlação entre diagnósticos prováveis e imagens radiológicas torácicas
Diagnóstico provável

Imagem radiológica do tórax

Atelectasia

Apresenta-se como uma imagem radiopaca, com deslocamento da fissura
para o lado da lesão, devido ao colapso de uma região pulmonar periférica.

Bronquiolite

Aprisionamento aéreo, insuflação que ocorre em
situações de obstrução do fluxo de ar.

Derrame pleural

O apagamento do seio costofrênico, subpulmonar, é a imagem típica
(sinal do menisco ou curva de Ellis-Damoiseau). Em derrames maciços,
observa-se um deslocamento contralateral das estruturas mediastinais.

Pneumonia atípica

Opacidades reticulares e arredondadas, mal definidas,
que confluem em algumas áreas.

Pneumonia bacteriana

Imagem densa, com aspecto de algodão (infiltrado
alveolar), geralmente apresentando áreas de broncograma
aéreo. Pode haver um derrame pleural associado.

Pneumonia viral

Comprometimento do interstício pulmonar pelo processo inflamatório,
manifestando-se como imagens lineares e reticulares.

2.2.1 QUALIDADE DAS RADIOGRAFIAS
Uma radiografia bem feita e corretamente interpretada é crucial para o diagnóstico radiológico
de pneumonia. A qualidade técnica da placa radiográfica é avaliada observando-se:
◆ exposição adequada: deve ser possível distinguir ossos, tecidos moles e pulmões
em diferentes densidades;
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◆
◆

posicionamento correto: as extremidades mediais das clavículas devem estar
aproximadamente equidistantes da linha média sagital;
revelação: deve haver um espaço preto ao redor do corpo que vá até as bordas da
placa e as áreas mais densas devem aparecer em branco, como a coluna torácica
em sua porção mais distal, por trás do coração.

2.3 Diagnóstico laboratorial de pneumonia bacteriana
No caso de suspeita clínica e radiológica de pneumonia bacteriana, deve-se obter uma
amostra de sangue para hemocultura e uma amostra de líquido pleural (LP). O isolamento
de uma bactéria a partir da hemocultura, do LP ou de ambos é de grande valor diagnóstico
e epidemiológico, pois permite identificar o agente etiológico, determinar seu padrão de
susceptibilidade antimicrobiana e melhorar a qualidade da vigilância epidemiológica, por
meio de análise do sorogrupo, sorotipo e sorosubtipo do micro-organismo isolado.

2.3.1 AMOSTRAS BIOLÓGICAS
Sangue para hemoculturas: em condições normais, o sangue é estéril e, por isso, o achado
de um micro-organismo nele está associado a um quadro infeccioso grave, que deve ser
tratado o mais rápido possível. De 10% a 30% dos pacientes com pneumonia bacteriana
apresentam bacteremia. Os fatores que têm maior impacto nos resultados são a assepsia,
a técnica de coleta e o volume (deve ser entre 1% e 4% da volemia da criança). Consulte a
Tabela 9 (Recomendação do volume sanguíneo e número de hemoculturas em pediatria).
O sangue deve ser diluído em caldo de cultura na proporção de 1:5 para 1:10, devendo ser
seguidas as recomendações do fabricante dos frascos de cultura.
Líquido pleural: até 50% das pneumonias bacterianas estão associadas ao derrame pleural,
que na maioria das vezes é reabsorvido espontaneamente à medida que se inicia o tratamento
antimicrobiano. Em aproximadamente 20% desses casos, o derrame não é absorvido.
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Tabela 5. Amostras biológicas para casos suspeitos de pneumonia bacteriana
Amostra
biológica
Área
laboratorial
Testes

Sangue para hemoculturas

Líquido pleural
Volume total de 8-10 mL distribuídos em 3 tubos
Química
(Tubo seco)
pH
◆ Glicose
◆ Proteínas
◆ Desidrogenase
láctica (DHL)

Microbiologia
(Tubo seco)
◆ Coloração de
Gram e cultura
◆ Isolamento bacteriano
◆ Determinação
do padrão de
susceptibilidade
◆ Análise do sorogrupo,
sorotipo e sorosubtipo
◆ PCR (um resultado
negativo não descarta
a infecção)

Hematologia
(Tubo EDTA)
◆ Contagem total
de leucócitos
◆ Contagem
diferencial de
leucócitos

Volume total de 1-4%
da volemia da criança
Microbiologia
(2 frascos)
◆ Coloração de Gram
e cultura
◆ Isolamento bacteriano
◆ Determinação do padrão
de susceptibilidade
◆ Análise do sorogrupo,
sorotipo e sorosubtipo

Para obter mais informações de diagnóstico laboratorial para
pneumonias bacterianas, consulte o capítulo 4 – Procedimentos para
o Diagnóstico Laboratorial.

O processamento de uma amostra relacionada a
meningite ou pneumonia deve ser realizado considerando
o nível de risco mais alto do patógeno que possa estar
presente, que corresponde ao manuseio de amostras
com N. meningitidis.
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Figura 7. Identificação em laboratório de caso suspeito de pneumonia bacteriana
Caso suspeito de pneumonia bacteriana
Diagnóstico radiológico
Raio X de tórax

Coleta de amostras:
Hemocultura ou Líquido pleural

Cultura microbiológica

Negativa

Positiva

Caso provável

Caso confirmado

Colônicas alfa hemolíticas em Ágar
sangue de cordeiro a 5% atmosfera
CO2 18-24 horas de incubação

Colônicas pequenas cinza brilhantes
convexas em Ágar chocolate 5% atmosfera
CO218-24 horas de incubação

Cocos Gram-positivos
Catalase: Negativa
Optoquina: Sensivel
Solubilidade na bílis: Positiva

Cocobacilos pleomóficos
Gram-Negativos
Oxidase: Positiva

S. pneumoniae

Haemophilus spp.

Envio de isolados ao Laboratório
Nacional de Referência

H. Influenzae
 Testes confirmatórios:
Porfirinas: negativas
Requerimentos de fatores
Teste de PNPG
 Sorotipificação com atissoros ou PCR

S. Pneumoniae
Sorotipificação por Quellung ou
PCR

Testes de suscetibilidade
Parâmetros CLSI
Kirby Bauer
Microdiluição em caldo

Adaptado de: Procedimientos para el diagnóstico de Neumonías y Meningitis Bacterianas y la
caracterización de cepas de Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, SIREVA
II Grupo Microbiología, Instituto Nacional de Salud Bogotá – Colombia, OPS, 2012.
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2.4 Tratamento
Em geral, nos casos de pneumonia, a criança pode receber tratamento ambulatorial, de
acordo com as instruções médicas de cada caso.
Quando se trata de um caso de pneumonia grave ou muito grave, a criança deve ser
hospitalizada. Para mais detalhes sobre os tratamentos indicados, sugere-se consultar os
protocolos de tratamento de pacientes com PB em cada país.

- 18 -

3. MENINGITE BACTERIANA
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3.1 Aspectos clínicos
A meningite é uma inflamação das membranas que revestem o cérebro, o cerebelo e a
medula óssea, sítios anatômicos circundados pelo espaço subaracnóideo, onde circula o
líquido cefalorraquidiano (LCR).
É caracterizada por um quadro febril e sinais de inflamação meníngea. Na Tabela 6 são
apresentados os sintomas e sinais por idade.
Nos casos de meningococcemia, observa-se exantema, no início, eritematoso e macular, que
evolui rapidamente para exantema petequial e, algumas vezes, equimose.
As convulsões ocorrem geralmente em 20% dos casos.
Tabela 6. Sinais e sintomas de meningite por idade
>1 ano

≥1 ano e adultos

Abaulamento de fontanela

Alteração do estado de consciência

Convulsões

Convulsões

Diminuição do apetite

Dor de cabeça

Irritabilidade sem outra justificativa ou causa clínica

Fotofobia

Letargia

Letargia

Vômitos

Rigidez de nuca ou outros sinais de
inflamação meníngea, ou ambos
Sinais proeminentes de hiperatividade
Vômitos em jato (explosivos)

3.1.1 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
A incidência de meningite bacteriana diminuiu nas últimas décadas devido à implementação
das vacinas contra Hib e pneumococo.
A meningite não bacteriana geralmente é de etiologia viral e constitui a primeira causa de
neuroinfecção, com uma incidência global de 10,9 casos por 100 mil habitantes por ano. Os
enterovírus (não-pólio) contribuem com cerca de 90% dos casos, e o herpes simplex atinge
de 0,5% a 3%.
Os enterovirus humanos (HEV, do inglês Human Enterovirus) são um gênero da família
Picornaviridae, que abrange mais de 90 sorotipos, incluindo os poliovírus (PV), vírus coxsackie
A (CAV) e B (CBV), echovirus (E) e os novos enterovírus (EV). São vírus ubíquos, sendo o homem
o único reservatório conhecido. Sua disseminação ocorre principalmente pela via fecal-oral.
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Nos países de clima temperado, as infecções por HEV ocorrem, em geral, nos meses de verão
e outono. Causam uma grande variedade de doenças, incluindo, entre outras: meningite
asséptica, doença paralítica, miocardite, pleurodinia, vários quadros exantemáticos e febris.
A maioria de suas infecções é assintomática.
Na prática, o diagnóstico diferencial entre meningite bacteriana e não bacteriana é difícil, mas
é extremamente importante para direcionar o tratamento. Para isso, é necessário considerar
parâmetros clínicos e laboratoriais. Temos como exemplo a classificação de Boyer, proposta
em 1980 por Thomé, Boyer et al., que pode ser utilizada para orientar o diagnóstico diferencial
entre meningite bacteriana e viral e indicação de antibioticoterapia. De acordo com diferentes
estudos, sua sensibilidade está entre 70-80% e especificidade entre 90-100%. Considera
pontuações para três parâmetros clínicos e cinco analíticos, sendo quatro deles do LCR.
Em relação ao diagnóstico etiológico, a cultura positiva de LCR é o padrão ouro, mas tanto
os testes rápidos quanto os de biologia molecular, se disponíveis, são úteis para orientar o
diagnóstico e o tratamento precoce.

3.1.2 COMPLICAÇÕES
A meningite pode evoluir rapidamente para estupor, coma e morte.
De modo geral, até aproximadamente 30% de todos os sobreviventes de meningites
bacterianas podem ter uma sequela permanente. A mais frequente é a hipoacusia
neurossensorial. Outras sequelas importantes são distúrbios de linguagem, atraso mental,
distúrbios motores, convulsões e distúrbios visuais. As sequelas são mais frequentes nas
meningites por pneumococo, conforme apresentado na Tabela 7.
Tabela 7. Sequelas e letalidade das meningites bacterianas
de acordo com o agente etiológico
Sequelas (%)

Agente
etiológico

Surdez

Atraso
mental

Espasticidade/
paresias

Convulsões

H. influenzae

10

6

5

6

3-6

N. meningitidis

6

2

2

6

8-15

S. pneumoniae

28

17

12

14

10-30

Letalidade (%)

Fonte: adaptado de Baraff LJ, Lee SI, Schriger DL. Outcomes of bacterial meningitis
in children: a meta-analysis. Pediatr Infect Dis J 1993;12:392.
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3.2 Diagnóstico laboratorial de meningite bacteriana
No caso de suspeita clínica de meningite, deve-se obter uma amostra de LCR e duas
amostras de sangue para as hemoculturas, se possível antes de iniciar a antibioticoterapia.
O isolamento de uma bactéria a partir do LCR ou do sangue é de grande valor diagnóstico
e epidemiológico, pois permite identificar o agente etiológico, determinar seu padrão de
susceptibilidade antimicrobiana e melhorar a qualidade da vigilância epidemiológica, por
meio de análise do sorogrupo, sorotipo e sorosubtipo do micro-organismo isolado.

3.2.1 AMOSTRAS BIOLÓGICAS
LCR: é a amostra clínica mais importante para o isolamento e identificação do agente
etiológico que causa meningite. A punção lombar para obter a amostra de LCR deve ser
realizada por um médico treinado e sob rigorosa técnica asséptica (Figura 8), desde que não
haja contraindicações clínicas.
Figura 8. Técnica de punção lombar e coleta de LCR para análise

Fonte: MedlinePlus Medical Enciclopedia. [citado em 31 de julho de 2019].
Disponível em <https://medlineplus.gov/ency/imagepages/19078.htm >

Sangue para hemocultura: é complementar ao diagnóstico do LCR, sendo sua realização
especialmente importante nos casos em que é identificada alguma contraindicação que
impeça a punção lombar. Os fatores que têm maior impacto nos resultados da hemocultura
são a assepsia, a técnica de coleta (incluindo o uso de luvas descartáveis e as medidas básicas
de manuseio de amostras potencialmente infecciosas) e o volume de sangue total a ser
coletado (deve ser entre 1% e 4% da volemia da criança). Consulte a Tabela 9: Recomendação
do volume de sangue e número de hemoculturas em pediatria. O sangue deve ser diluído em
caldo de cultura na proporção de 1:5 para 1:10, devendo ser seguidas as recomendações do
fabricante dos frascos disponíveis no momento da coleta.
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Tabela 8. Amostras biológicas para casos suspeitos de meningites bacterianas
Sangue para
hemoculturas

LCR

Amostra
biológica

(3 tubos)

Área laboratorial

Química

Testes

◆ Aspecto*
◆ Glicose
◆ Proteínas

Microbiologia
◆ Coloração de Gram
e cultura
◆ Isolamento bacteriano
◆ Determinação do padrão
de susceptibilidade
◆ Análise do sorogrupo,
sorotipo e sorosubtipo
◆ Aglutinação com látex
◆ Imunocromatografia
(BinaxNOW®)
◆ PCR (um resultado
negativo não descarta
a infecção)

Volume total de 1-4%
da volemia da criança
Hematologia
◆ Contagem total
de leucócitos
◆ Contagem
diferencial de
leucócitos

Microbiologia
(2 frascos)
◆ Coloração de
Gram e cultura
◆ Isolamento
bacteriano
◆ Determinação
do padrão de
susceptibilidade
◆ Análise do
sorogrupo, sorotipo
e sorosubtipo

*Ver no prontuário médico a descrição do aspecto no momento da obtenção. Se tiver aspecto
hemorrágico, inclua a contagem de hemácias, que contribuirá para a interpretação clínica.

Para obter mais informações de diagnóstico laboratorial para
meningites bacterianas, consulte o Capítulo 4 – Procedimentos para o
Diagnóstico Laboratorial

O processamento de uma amostra relacionada a
meningite ou pneumonia deve ser realizado considerando
o nível de risco mais alto do patógeno que possa estar
presente, que corresponde ao manuseio de amostras
com N. meningitidis.

3.3 Tratamento
Toda criança com meningite deve ser encaminhada ao hospital mais próximo para tratamento.
Para mais detalhes sobre o tratamento das meningites bacterianas, consulte os protocolos
de tratamento de pacientes com meningite bacteriana do país.
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4. PROCEDIMENTOS PARA O
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
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O papel do microbiologista é fundamental para a tomada de decisões clínicas e de saúde
pública com base nos resultados e é essencial para prevenir a morbimortalidade por
pneumonias e meningites bacterianas1.
Todos os
◆
◆
◆
◆

laboratórios do hospital sentinela onde essa vigilância for realizada devem:
funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano;
ter pessoal técnico adequado 24 horas por dia, 365 dias por ano;
ter procedimentos operacionais padronizados e boas práticas laboratoriais;
ter os materiais necessários para o procedimento, de acordo com o manual de
procedimentos padronizado pelo próprio laboratório.

4.1 Biossegurança
As normas de biossegurança para laboratórios que trabalham com amostras e cepas
relacionadas ao diagnóstico laboratorial de pneumonias e meningites bacterianas,
susceptíveis de conter agentes como S. pneumoniae, H. influenzae e N. meningitidis, estão
claramente definidas no Manual de biossegurança para o processamento de amostras e cepas
relacionadas ao diagnóstico laboratorial das pneumonias e meningites por S. pneumoniae e
H. influenzae, publicado pela OPAS em 20082. Da mesma forma, o manual deve ser lido e
entendido por qualquer visitante temporário que manipule amostras biológicas (isolados e
amostras clínicas) potencialmente infectadas por qualquer desses três micro-organismos
viáveis. Ele deve ser incluído no registro e o responsável pelo laboratório sempre deve se
certificar de que esse procedimento seja realizado de forma adequada.
É importante a conscientização de que “as boas práticas de laboratório” (BPL) são
procedimentos de organização e trabalho, com base nos quais os exames são planejados,
realizados, controlados, registrados e apresentados. É fundamental ter em mente que um
bom procedimento de trabalho é uma condição indispensável para a biossegurança2. No caso
de exposição a risco para transmissão de HIV, HBV e HCV ou outras doenças, a equipe deve
conhecer as ações a serem seguidas e o canal de comunicação para informar imediatamente a
situação, para avaliar com a equipe médica a necessidade de indicar profilaxia de emergência.
Quanto aos procedimentos laboratoriais para o diagnóstico de pneumonias e meningites
bacterianas, foram descritos vários casos de doença meningocócica invasiva após exposição
ocupacional. Todos os materiais devem ser considerados potencialmente infecciosos de S.
pneumoniae, H. influenzae e N. meningitidis. Embora o risco de transmissão não seja o mesmo
para esses três agentes causais, o aumento do risco no pessoal que manipula N. meningitidis

1
2

WHO. Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis caused for Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae and
Haemophilus influenzae. Manual 2nd Edition, 2011.
OPS. Manual de biossegurança para o processamento de amostras e cepas relacionadas ao diagnóstico laboratorial das
pneumonias e meningites por N. meningitidis, S. pneumoniae e H. influenzae. 2008.
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está claramente documentado, incluindo o desenvolvimento de doença meningocócica do
sorogrupo B com desfecho fatal3.
Os laboratórios que processam amostras potencialmente infecciosas com N. meningitidis
devem utilizar um nível de biossegurança 2 (BSL-2) e contar com uma cabine de segurança
biológica projetada para proteger o usuário e o meio ambiente contra riscos associados ao
manuseio de material infeccioso. Essa cabine deve ser de classe II. O processo de verificação
ou certificação para esse tipo de cabines inclui uma série de testes que permitem garantir
que a cabine é segura e adequada para os trabalhos realizados nela.
A prevenção ou redução do risco de infecções por pneumococo adquiridas em laboratório
deve se concentrar no uso de cabine de segurança biológica durante o manuseio de material
potencialmente infeccioso e deve refletir a análise de risco, contando com boas práticas de
trabalho, equipe qualificada, treinamento, competência e políticas de imunização em cada
laboratório3.

4.1.1 PROGRAMA DE SAÚDE DA EQUIPE
A vacinação dos funcionários do laboratório deve fazer parte de um amplo programa de
saúde ocupacional, que inclua também protocolos pós-exposição, treinamento no uso de
equipamentos de proteção individual e prevenção de acidentes.
Os funcionários que processam amostras que podem potencialmente conter esses micro-organismos viáveis devem ter recebido as seguintes vacinas:
◆ BCG (contra tuberculose)
◆ Hepatite B
◆ Hib
◆ Influenza sazonal
◆ Meningocócica
◆ Pneumocócica
No caso da vacina contra hepatite B, é altamente desejável conhecer o estado imunológico
da pessoa vacinada um mês e meio após a terceira dose, por meio da detecção de anticorpos
contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBV). Caso o resultado seja <10 mUI/
mL, é indicado revacinar com três doses. Caso o resultado seja novamente <10 mUI/mL, a
pessoa deve ser considerada como “não respondedora”. Nesse caso, é necessário considerar
a pessoa como não imunizada e prosseguir com o protocolo pós-exposição ocupacional ao
HBV.

3

Borrow R, Findlow J, Gray S, Taylor S and Kaczmarski E. Safe laboratory handling of Neisseria meningitis. Elsevier. J Infect 2014; 68
305-212
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Mesmo que a vacina contra Hib tenha sido recebida na infância, é aconselhável receber uma
dose antes de iniciar o trabalho no laboratório. A vacina contra influenza sazonal deve ser
oferecida todos os anos.
É ideal que a equipe do laboratório receba as vacinas contra meningococo e pneumococo para
proteger-se contra todos os sorogrupos/sorotipos identificados no país, conforme as vacinas
disponíveis atualmente. Para obter mais detalhes sobre as vacinas contra pneumococo, Hib
e meningococo, consulte o capítulo «Vacinas» deste guia.

Observação: quando a legislação proibir a obrigatoriedade dessa norma e o trabalhador se
recusar a receber a vacinação, ele deverá assinar que está ciente dos riscos da ausência de
vacinação e que assume os mesmos.

4.2 Hemocultura
Em condições normais, o sangue é estéril. Quando há suspeita de um caso de meningite ou
pneumonia bacteriana, é solicitada uma hemocultura ou cultura de sangue para:
◆ Confirmar a presença de micro-organismos no sangue.
◆ Isolar e identificar o agente que causa infecções associadas à corrente sanguínea.
◆ Realizar testes de susceptibilidade a antimicrobianos do agente causal identificado.
Como mencionado anteriormente, a técnica utilizada na coleta de sangue e o volume de
sangue cultivado influenciam o isolamento bacteriano. Portanto, o sangue deve ser coletado
utilizando uma técnica asséptica, devendo ser obtido o volume de sangue adequado (ver
Tabela 9 a seguir).
Tabela 9. Recomendação do volume de sangue e número de hemoculturas em pediatria
Peso da criança

Volume de sangue para
Volume total
Volemia cada hemocultura (mL)
% da
de sangue a ser
(mL)
volemia
coletado (mL)
Hemo 1
Hemo 2

Tipo de frascos de
hemocultura

Quilos

Libras

<1

<2,2

50-99

2

Não existe

2

4

1 frasco aeróbio pediátrico

1,1-2

2,3-4,4

100-200

2

2

4

4

2 frascos aeróbios
pediátricos

2,1-12,7

4,5-27

>200

3

3

6

3

2 frascos aeróbios
pediátricos

12,8-36,3

28-80

>800

10

10

20

2,5

2 frascos aeróbios
para adultos

20-30

20-30

40

(dividir em
2 frascos)

(dividir em
2 frascos)

(dividir em
2 frascos)

>36,3

>80

>2-200

1,8-2,7

4 frascos aeróbios
para adultos
2 aeróbios e
2 anaeróbios

Fonte: Adaptado de Kellogg et al. Frequency of low-level bacteremia in children
from birth to fifteen years of age. J Clin Microbiol. 2000; 38:2181-2185.
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Uma alta porcentagem das bacteremias em pediatria tem baixa contagem bacteriana, razão
pela qual é recomendável cultivar um volume de sangue que varia de 1% a 4% da volemia do
paciente. Uma cultura com volume inferior a 1% da volemia está associada a altas porcentagens
de hemoculturas falso-negativas.
Atualmente, a quantidade de sangue é considerada uma das variáveis mais decisivas para
o aumento da positividade das hemoculturas. Sabe-se que a maioria das bacteremias é de
baixa magnitude (<1 a 10 UFC/mL). Portanto, quanto maior o volume da amostra, maior é a
sensibilidade da hemocultura. Sabe-se também que, para cada mililitro adicional de amostra
inoculada no frasco, a positividade aumenta entre 2% e 5%. O volume de sangue continua
sendo importante mesmo quando é utilizado um equipamento automatizado.
Os frascos de hemocultura foram projetados para receber a proporção de sangue/caldo
recomendada (1:5 para 1:10), com o volume sanguíneo ideal. É recomendável o uso de
hemoculturas enriquecidas com substâncias que facilitem o crescimento de bactérias com
necessidades nutricionais e com substâncias para inibir os fatores encontrados no sangue
que dificultam o crescimento bacteriano. O volume de sangue adequado para cada frasco
é essencial para a melhor recuperação dos micro-organismos. É recomendável verificar as
instruções dos fabricantes das hemoculturas disponíveis em cada hospital (as indicações
podem variar de acordo com o tipo de frasco, o peso da criança, entre outros).
Em resumo, estas são as diretrizes críticas para a obtenção de amostras de sangue para
hemocultura:
◆ Obter a amostra antes de iniciar a antibioticoterapia.
◆ Garantir a técnica de limpeza e assepsia adequada do processo de coleta de
amostras.
◆ Conferir o volume da amostra obtida e distribuir conforme o caso.
◆ Transportar a amostra em temperatura ambiente.
◆ Entregar a amostra ao laboratório em até duas horas após a coleta.

4.2.1 OBTENÇÃO DE AMOSTRA DE SANGUE PARA HEMOCULTURA
◆ Obter a amostra de sangue antes de iniciar a terapia antimicrobiana. Mas, não
esperar a coleta de amostra para iniciar a terapia antimicrobiana. Se o paciente
estiver recebendo antimicrobianos, serão utilizados frascos de hemocultura
contendo resinas (sistemas automatizados) que neutralizam os medicamentos
administrados ao paciente.
◆ Realizar a lavagem cirúrgica das mãos.
◆ Manter a técnica asséptica durante todo o procedimento.
◆ Utilizar campo estéril para evitar o contato com as áreas circundantes que ofereçam
risco de contaminação.
◆ Colocar a máscara no paciente.
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◆ Realizar antissepsia da área a ser puncionada. Não palpar a veia sem luvas estéreis
após preparar a pele.
◆ Usar novas luvas estéreis para cada punção.
◆ Obter duas hemoculturas em intervalos de 30 minutos ou mais, ou em diferentes
sítios anatômicos simultaneamente (um após o outro), para não atrasar o início da
terapia antimicrobiana.
◆ Não trocar a agulha para colocar o sangue nos frascos de coleta.
◆ Nos pacientes que estão recebendo antibioticoterapia, coletar as amostras em
frascos com resina.
◆ Limpar a tampa do frasco coletor com álcool a 70% antes de fazer a punção e
colocar nele a amostra.
◆ Observar a técnica asséptica efetiva do sítio da punção venosa. Há evidências
contundentes de que as taxas de contaminação de hemoculturas se reduzem
significativamente quando estas são obtidas por pessoal com experiência e com
a técnica asséptica efetiva.
◆ Evitar movimentos desnecessários da equipe para prevenir erros.
◆ A obtenção da amostra por nova punção periférica (venosa ou arterial) deve ser a
primeira amostra, se houver indicação de outros exames.
◆ Evitar a obtenção de hemocultura através das linhas intravenosas existentes (isso
pode gerar resultados falso-positivos, devido à colonização com micro-organismos
da pele após 48 horas da colocação).
◆ Preparar previamente os materiais e insumos que serão utilizados na obtenção
das hemoculturas.
◆ Normalmente, o volume é de 1-2 mL para recém-nascidos, 2-3 mL para bebês de
1 mês a 2 anos, 3-5 mL para maiores de 2 anos e 10 mL para adolescentes. No
entanto, o volume de sangue necessário varia de acordo com o peso da criança
(ver Tabela 9: Recomendação do volume de sangue e número de hemoculturas em
pediatria). Recomenda-se seguir as instruções de acordo com o tipo de frasco e a
marca do fabricante.
◆ Aspirar o volume de sangue necessário com agulha e seringa adequadas ao calibre
da veia a ser puncionada e ao volume de sangue anteriormente definido. É preferível
coletar o sangue com agulha e seringa, já que os sistemas de vácuo não garantem
que o volume de sangue coletado seja o correto e porque há risco de refluxo.
◆ Retirar o lacre de alumínio do frasco de hemocultura e desinfectar a tampa de
borracha com álcool isopropílico a 70% ou álcool etílico a 70° antes de inoculá-lo
e esperar que ele seque, pois o fabricante não garante sua esterilidade.
◆ Destampar o frasco para inocular a amostra, no caso dos sistemas manuais que
não são vedados. Esse procedimento aumenta a probabilidade de contaminação,
portanto, você deve ter o máximo cuidado para não tocar com a agulha nas paredes
externas do frasco.
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◆ Inocular imediatamente o sangue coletado no frasco de hemocultura para evitar
que ele coagule dentro da seringa. Para isso, deve-se inserir suavemente na tampa
de borracha (posição vertical) e
◆ injetar lentamente o sangue no frasco, começando pelo frasco de anaeróbios, com
cuidado para não entrar ar no frasco.
◆ Fazer o controle visual do volume de sangue de cada frasco. O volume insuficiente
ou excessivo de sangue pode afetar negativamente os resultados.
◆ A inoculação de um volume de sangue maior que o indicado pelo fabricante do
frasco está associada a falsos-negativos por inibição do crescimento bacteriano.
◆ Movimentar cuidadosamente o frasco e invertê–lo duas a três vezes para que o
sangue se misture com o caldo de cultura, assim que o sangue for inoculado no
frasco.
◆ Rotular cada frasco com uma etiqueta adesiva (tendo o cuidado de não cobrir o
código de barras do frasco) contendo o nome do paciente, o número do prontuário,
a data e hora de obtenção da amostra, o número da coleta realizada (1ª, 2ª ou 3º),
o serviço e as iniciais da pessoa que coletou a amostra.

4.2.2 TRANSPORTE DE FRASCOS COM HEMOCULTURA
◆ Os frascos devem ser transportados em temperatura ambiente e nunca devem ser
refrigerados.
◆ Incubar o mais rápido possível (em no máximo duas horas). Se isso não for possível,
a incubação deverá ser feita em estufa a uma temperatura entre 35°C e 37°C. Se
não houver estufa, deixar em temperatura ambiente (não refrigerar) até que seja
levado ao laboratório.
◆ O transporte será realizado de acordo com as normas de biossegurança (em
embalagem tripla).
◆ O formulário de solicitação do exame e a ficha epidemiológica do caso devem ser
apresentados junto com a amostra (verificar o registro de uso de antimicrobianos
72 horas antes da coleta).

4.2.3 RECEPÇÃO DE HEMOCULTURAS NO LABORATÓRIO
◆ Validar a coincidência dos dados no formulário de solicitação de exame, na ficha
epidemiológica do caso e no frasco.
◆ Fazer uma inspeção inicial do volume de cada frasco. A hemocultura nunca é
rejeitada; no entanto, o serviço de saúde deve ser contatado para informar se
houver alguma anormalidade.
◆ Registrar o número de frascos de hemocultura obtidos e o volume de sangue
inoculado em cada um.
◆ Registrar a amostra no laboratório, em sistema informatizado ou manualmente,
inserindo a data e hora do recebimento no laboratório.
◆ Entregar o frasco de hemocultura ao profissional responsável pela incubação.
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4.2.4 INCUBAÇÃO DOS FRASCOS DE HEMOCULTURA
◆ Incubar a 35°C, se possível com agitação. Atrasos de mais de duas horas estão
associados ao atraso do desenvolvimento bacteriano.
◆ Nos sistemas manuais de hemocultura, os frascos são incubados por sete dias e,
nos automatizados, por cinco dias, antes de serem descartados como negativos.
◆ Os frascos são observados diariamente para detectar sinais visíveis de crescimento
bacteriano.

4.2.5 COLORAÇÃO DE GRAM A PARTIR DA HEMOCULTURA
◆ É realizada em conjunto com a subcultura de frascos de hemocultura:
◇ Sistema automatizado: é realizado quando é acionado o alarme de amostra
positiva.
◇ Sistema manual: é realizado quando se evidencia o crescimento bacteriano,
como: hemólise, turbidez do caldo de cultura ou linhas de turbidez, presença
de gás, grumos e colônias bacterianas.
◆ Um resultado de coloração Gram-positivo (independentemente da morfologia e
afinidade do corante observada) é crítico e deve ser notificado imediatamente. Em
caso de suspeita de pneumonia ou meningite, o achado do Gram pode sugerir a
etiologia do quadro clínico e orientar o tratamento antimicrobiano.
◆ O resultado da coloração de Gram orienta a escolha dos meios de cultura que serão
usados para fazer a subcultura.

4.2.6 SUBCULTURAS DE FRASCOS DE HEMOCULTURAS
◆ Hemocultura automatizada: quando há desenvolvimento microbiano, o equipamento
aciona um alarme e, a partir disso, devem ser realizadas a coloração de Gram e a
subcultura. Não são indicadas subculturas de frascos negativos.
◆ Hemocultura manual: observação diária, na primeira hora do dia, dos frascos de
hemocultura, procurando sinais que evidenciem desenvolvimento bacteriano:
hemólise, turbidez do caldo de cultura, presença de gás, grumos e colônias
bacterianas. Nesse caso, a coloração de Gram e a subcultura serão imediatamente
realizadas.

4.2.7 TÉCNICA DE SUBCULTURA
◆ Homogeneizar a amostra e inverter suavemente o frasco de hemocultura duas ou
três vezes.
◆ Limpar a tampa de borracha do frasco de hemocultura com álcool isopropílico a
70% ou álcool etílico a 70° e aguardar a secagem.
◆ Perfurar a borracha com uma agulha e seringa estéreis e aspirar 3 mL de amostra.
◆ Depositar 0,5 mL da amostra no quadrante superior de uma placa de ágar sangue
de carneiro 5% e ágar chocolate, respectivamente.
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◆ Colocar duas gotas da amostra para coloração de Gram sobre a superfície de uma
lâmina limpa. Se a coloração de Gram evidenciar a presença de bacilos Gram-negativos, é feita uma subcultura adicional em placa de ágar MacConkey.

4.2.8 DIFERENCIAÇÃO DE BACTEREMIA VERSUS CONTAMINAÇÃO
◆ A contaminação da hemocultura afeta muito as decisões clínicas.
◆ As chaves para detectar hemoculturas contaminadas são:
◇ Identificação do micro-organismo.
◇ Número de conjuntos de culturas positivos e número de frascos positivos em
cada conjunto.
◇ Tempo de crescimento.
◇ Quantidade de crescimento bacteriano.
◇ Dados clínicos e laboratoriais.
◇ Fonte da cultura.
◆ Uma única hemocultura torna mais difícil diferenciar os micro-organismos
contaminantes dos patógenos.
◆ A identificação do microrganismo é o preditor mais importante para saber se é uma
contaminação da hemocultura ou uma bacteremia real. Certos micro-organismos
demonstraram ser contaminantes, sendo que os mais frequentes são: espécies de
Corynebacterium, espécies de bacilos, Propionibacterium, espécies de Micrococcus,
S. viridans, enterococos, C. perfingens e estafilococo coagulase-negativo, que em
certas circunstâncias podem ser uma causa real de quadros de bacteremia. O
estafilococo coagulase-negativo pode causar bacteremia em 26% dos pacientes
com dispositivos protéticos e cateteres venosos centrais.
◆ A porcentagem de contaminação das hemoculturas é um indicador da qualidade com
a qual as amostras biológicas são obtidas. De acordo com o Instituto de Padrões
Clínicos e Laboratoriais (CLSI, na sigla em inglês), o padrão estabelecido é <3.

4.3 Líquido cefalorraquidiano
A punção lombar para obter a amostra do líquido cefalorraquidiano (LCR) é uma técnica
invasiva que deve ser realizada por um médico treinado na mesma e sob rigorosa técnica
asséptica. É considerado o teste padrão ouro para o diagnóstico de meningite por meio do
seu estudo microbiológico.
Para as análises laboratoriais, é necessário um volume total de 4 mL, distribuído em três
tubos estéreis, sem anticoagulantes e com tampa de rosca, para realizar o estudo químico,
bacteriológico e citológico. As variáveis que mais influenciam o isolamento de uma bactéria
a partir dessa amostra são o volume coletado para estudo bacteriológico (idealmente 2 mL)
e o tempo decorrido entre a coleta e o processamento (se possível menos de uma hora).
Sempre devem ser realizados os três estudos, mesmo quando o aspecto macroscópico do
LCR for normal.
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Tabela 10. Volumes recomendados para estudos de análise do LCR
1

2

3

1 mL

2 mL

1 mL

(20 gotas)

(40 gotas)

(20 gotas)

Química

Microbiologia

Hematologia (citológico)

Nº tubo por ordem de
coleta 3 tubos, novos,
estéreis, tampa de rosca,
sem anticoagulante (é
recomendável ter um
tubo extra, 4 no total)

Volume desejável
Área técnica do
laboratório para a análise

Coloração de
Gram e cultura

Testes a serem
realizados

Glicose Proteínas

Aglutinação com látex
Imunocromatografia
PCR

Contagem total
de leucócitos
Contagem diferencial
de leucócitos

Os tubos com o LCR são transportados imediatamente para o laboratório em temperatura ambiente (nunca
refrigerar).
O tempo decorrido desde o momento em que o LCR é obtido até seu processamento deve ser de menos de
uma hora.
As culturas continuam sendo consideradas o padrão ouro para o diagnóstico etiológico por permitirem
realizar os testes de susceptibilidade antimicrobiana.
Fonte: Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis caused for Neisseria meningitidis,
Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. [citado em 08 de agosto de 2019].
Disponível em <https://www.cdc.gov/meningitis/lab-manual/full-manual.pdf>

Tabela 11. Parâmetros normais do LCR e achados compatíveis com meningite bacteriana
Parâmetros

Normal

Achados compatíveis com meningite bacteriana

Aspecto

Claro (transparente)

Turvo (esbranquiçado)

Glicose

50–100 mg/dL

<40 mg/dL

Proteínas

20-45 mg/dL

>100 mg/dL

Leucócitos
Coloração de
Gram

>100/mm³
Diplococos Gram-positivos: S. pneumoniae
Negativo

Bacilos Gram-negativos: H. influenzae
Diplococos Gram-negativos: N. meningitidis

Cultura

Negativo

Positivo

Fonte: Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis caused for Neisseria meningitidis,
Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae [citado em 08 de agosto de 2019].
Disponível em <https://www.cdc.gov/meningitis/lab-manual/full-manual.pdf>

4.3.1 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS DE LCR
◆ O procedimento de punção lombar para obter o líquido cefalorraquidiano (LCR) deve
ser realizado por um profissional treinado. A punção deverá ser realizada o mais
rápido possível, preferencialmente antes de iniciar o tratamento antimicrobiano.
No entanto, o início da terapia antibiótica deve ocorrer o mais rápido possível, de
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acordo com a indicação do médico. O início do tratamento nunca deve ser adiado
para esperar a disponibilidade para fazer a coleta do LCR.
◆ Os tubos devem ser numerados de um a três, antes da obtenção da amostra. A
distribuição e o volume de LCR nos tubos devem seguir as recomendações de
volume para análise do LCR (consulte Tabela 10).
◆ Respeitar a sequência de obtenção:
◇ O primeiro tubo é o que tem mais possibilidade de ser contaminado com
sangue, em caso de punção traumática e, portanto, não deve ser usado para
cultura (o sangue inibe o crescimento bacteriano) ou para estudo citológico
(ocorre uma distorção na contagem total e diferencial de leucócitos).
◇ O segundo tubo tem menos possibilidade de contaminação do que o primeiro e
mais possibilidade de atingir o volume de amostra recomendado que o terceiro.
◇ O terceiro tubo é o que oferece a menor possibilidade de contaminação, mas, por
sua vez, é o que tem a maior possibilidade de não atingir o volume recomendado.
Nos casos em que não for possível obter uma amostra para o terceiro tubo, o
estudo citológico será realizado junto com o estudo químico, a partir da amostra
coletada no primeiro tubo. Deve-se ter o cuidado de interpretar corretamente
os achados da contagem de leucócitos no caso de punção traumática.

4.3.2 TRANSPORTE DAS AMOSTRAS DE LCR
◆ Os três tubos são transportados para o laboratório em temperatura ambiente. Eles
nunca devem ser refrigerados, pois os micro-organismos que causam meningite
bacteriana perdem rapidamente sua viabilidade em temperaturas abaixo de 18°C.
◆ Os três tubos são transportados para o laboratório em posição vertical, colocados
em um suporte para tubos, embalado, de acordo com as normas de biossegurança.
◆ O tempo de transporte do LCR para o laboratório deve ser o mais curto possível,
pois, quanto mais cedo for semeado nos meios de cultura apropriados, maior será
a probabilidade de isolar o agente causal.
◆ O transporte dos tubos com o LCR deve cumprir as normas de embalagem tripla
e a amostra deve ser corretamente marcada e etiquetada.
◆ O formulário de solicitação do exame e a ficha epidemiológica do caso devem ser
apresentados junto com a amostra (verificar o registro de uso de antimicrobianos
72 horas antes da coleta).

4.3.3 RECEPÇÃO DO LCR NO LABORATÓRIO
◆ Validar a consistência dos dados no formulário de solicitação de exame, na ficha
epidemiológica do caso e no frasco.
◆ Registrar a amostra no laboratório, em sistema informatizado ou manualmente,
inserindo a data e hora do recebimento no laboratório.
◆ Entregar imediatamente ao profissional responsável pela incubação.
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4.3.4 ANÁLISE DO LCR
◆ O profissional de laboratório que receber a amostra de LCR deve suspender
qualquer atividade que estiver realizando nesse momento e processar a amostra
imediatamente, pois se trata de uma amostra urgente.
Cultura do LCR
◆ A amostra deve ser centrifugada por 15 minutos para concentrar os micro-organismos antes de semeá-la, razão pela qual o transporte imediato ao laboratório
é fundamental.
◆ Nos casos em que o volume de amostra for inferior a 1 mL, não é feita a centrifugação.
◆ Se possível, a amostra deve ser cultivada e incubada dentro da primeira hora, já que
as amostras de LCR semeadas na primeira hora a partir do momento da coletaestão
associadas a altas porcentagens de positividade.
◆ Agitar vigorosamente o sedimento de LCR em um agitador Vórtex.
◆ Aspirar o sedimento e inocular:
◇ 2 gotas sobre a superfície de uma placa de ágar sangue de carneiro 5%;
◇ 2 gotas sobre a superfície de uma placa de ágar chocolate; e
◇ 2 gotas sobre a superfície de uma lâmina nova e limpa para coloração de Gram.
◆ Espalhar o inóculo sobre a superfície das placas de cultura com alça estéril, com
o método que permita obter colônias isoladas.
Coloração de Gram do LCR
◆ É um exame urgente, portanto, seu resultado deve ser disponibilizado no menor
tempo possível para o médico.
◆ É realizada a partir do sedimento que permanece no tubo após a centrifugação,
conforme a metodologia padronizada.
◆ Deixar a lâmina com a amostra secar em ar ambiente antes de aplicar o fixador.
Utilizar métodos alternativos, como fixador com álcool em cabines de segurança.
A lâmina deve ser nova e estar muito limpa.
◆ O resultado da coloração de Gram orienta a escolha dos tipos de meios de cultura
que serão usados para fazer a subcultura.
◆ No contexto de um quadro clínico suspeito de meningite, os resultados obtidos na
coloração de Gram do LCR sugerem o agente etiológico.
Estudo do LCR por imunocromatografia, teste de aglutinação com látex e PCR
◆ Homogeneizar a amostra de LCR: inverter suavemente o tubo duas ou três vezes.
◆ Aspirar com micropipeta e ponteira estéril 250-500 µl de LCR e inocular em um
criotubo, que deve ser conservado e encaminhado ao Laboratório Nacional de
Referência (LNR) em cadeia de frio.
◆ Aspirar com micropipeta e ponteira estéril 100-200 µl de LCR e inocular em um
tubo para realizar a imunocromatografia (BinaxNOW®).
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◆ Centrifugar a amostra de LCR contida no tubo primário a 1.000 × g, durante 15
minutos.
◆ Aspirar o sobrenadante com uma pipeta de Pasteur e conservar em um tubo
para realizar o teste de aglutinação com látex (são necessários 30 a 50 µl de
sobrenadante para cada agente microbiano investigado).
A análise química e a citológica do LCR dos tubos nº 1 e nº 3, respectivamente, são realizadas
imediatamente e em paralelo ao estudo microbiológico. Os resultados devem ser entregues
ao laboratório de microbiologia, com o objetivo de correlacionar os achados com os da
coloração de Gram do LCR. Os resultados do estudo citoquímico e da coloração de Gram
devem ser disponibilizados para o médico no mesmo período.

4.3.5 ENTREGA DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DO LCR
Todos os resultados dos testes realizados no LCR devem ser informados rapidamente ao
médico:
◆ Os resultados da coloração de Gram e do estudo citoquímico devem ser informados
dentro da primeira hora a partir do momento de obtenção da amostra.
◆ Os resultados de testes de diagnóstico, como aglutinação com látex e
imunocromatografia de amostras de sangue e LCR, devem ser informados o mais
rápido possível.
◆ Qualquer identificação de S. pneumoniae, H. influenzae ou N. meningitidis deve ser
imediatamente notificada ao médico clínico e ao epidemiologista.
Os laboratórios sentinela devem encaminhar ao LNR todas as amostras de LCR que atendam
a um dos seguintes critérios:
◆ LCR com aspecto turvo.
◆ LCR com contagem de leucócitos >100 / mm3.
◆ LCR com contagem de leucócitos de 10-100/mm3 associado a glicorraquia.
◆ <40mg/dL e/ou proteinorraquia >100 mg/dL.
◆ LCR com cultura positiva: neste caso, encaminha-se a amostra e o isolado bacteriano.

4.4 Líquido pleural
A amostra de líquido pleural (PL) é obtida através de um procedimento denominado
toracocentese, que é um procedimento invasivo não isento de riscos e, portanto, deve ser
realizado por um médico treinado, utilizando técnica asséptica rigorosa e em um local que
conte com os elementos necessários para atender a qualquer complicação resultante do
procedimento; se possível antes de iniciar a terapia antimicrobiana.

- 36 -

No caso de toracocentese diagnóstica:
◆ Aspirar 4 mL, com uma seringa não heparinizada.
◆ Distribuir em três tubos para estudo químico, microbiológico e citológico,
respectivamente, e 1 mL com uma seringa heparinizada, para determinar o pH.
Este último tubo deve ser transportado imediatamente para o laboratório em um
ambiente anaeróbico, ou seja, sem ar e com uma rolha de borracha obstruindo o
orifício da seringa.
No caso de toracocenteses terapêuticas, é possível obter um maior volume de amostra:
◆ Recomenda-se enviar ao laboratório entre 15 a 20 mL.
◆ Em pacientes pediátricos, é muito recomendável adicionar coloração de Gram ao
estudo microbiológico básico do LP para S. pneumoniae, uma vez que sua alta
sensibilidade e especificidade permitem a identificação desse agente etiológico
em 75% a 95% dos casos.
◆ A PCR do LP para S. pneumoniae, H. influenzae e N. meningitidis também deve ser
contemplada.
Tabela 12. Recomendação sobre o volume de LP para estudo laboratorial
Nº tubo

Seringa
heparinizada com
anaerobiose

1

2

3

Tubo estéril sem
anticoagulante

Tubo estéril sem
anticoagulante

Tubo estéril
com EDTA

1 mL

1 mL

(20 gotas)

(20 gotas)

2 mL
(40 gotas)

1 mL
(20 gotas)

Microbiologia

Hematologia
(citológico)

Volume desejável

Área técnica do
laboratório

Análise

Química

◆ pH

◆ Glicose
◆ Proteínas
◆ Desidrogenase
láctica (DHL)

◆ Coloração de
Gram e cultura
◆ PCR

◆ Contagem total
de leucócitos
◆ Contagem
diferencial de
leucócitos

Fonte: Adaptação CLSI. Body Fluid Analysis for Cellular Composition; Approved Guideline.
Document H-56-A. 2006;26. EDTA, ácido etilenodiaminotetracético.

4.4.1 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS DE LP
◆ Realizar antes de iniciar a terapia de antimicrobianos.
◆ Deve-se obter uma amostra de aproximadamente 4 mL com uma seringa não
heparinizada.
◆ Além disso, deve-se guardar uma amostra de 1 mL com seringa heparinizada para
determinar o pH.
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◆ É realizado o estudo bacteriológico básico do LP (coloração de Gram e cultura)
e uma alíquota da amostra é encaminhada ao laboratório nacional de referência,
onde é realizada a PCR para identificação de S. pneumoniae, H. influenzae e N.
meningitidis.
◆ Quando a toracocentese foi traumática, com presença de líquido hemorrágico
(aproximadamente 20%), a amostra de LP deve ser centrifugada.

4.4.2 TRANSPORTE DAS AMOSTRAS DE LP
◆ Os três tubos destinados ao estudo químico, bacteriológico e citológico são
transportados para o laboratório em temperatura ambiente (nunca refrigerar) e o
mais rápido possível.
◆ O tempo máximo de transporte é de duas horas.
◆ A amostra coletada na seringa heparinizada para análise de pH é transportada para
o laboratório imediatamente e em anaerobiose (se o transporte imediato não for
possível, conservar e transportar a amostra em gelo).
◆ Os três tubos são transportados para o laboratório em posição vertical, colocados
em um suporte para tubos, com embalagem tripla.
◆ A amostra de LP para determinar o pH também deve ser transportada de acordo
com as normas de biossegurança (em embalagem tripla).
◆ O formulário de solicitação do exame e a ficha epidemiológica do caso devem ser
apresentados junto com a amostra (verificar o registro de uso de antimicrobianos
72 horas antes da coleta).

4.4.3 RECEPÇÃO DO LP NO LABORATÓRIO
◆ Validar a coincidência dos dados no formulário de solicitação de exame, na ficha
epidemiológica do caso e no frasco.
◆ Verificar se os dados da amostra coincidem com os da ficha de notificação de caso
e da solicitação de exames laboratoriais utilizada no hospital.
◆ Registrar data e hora da obtenção da amostra e seu recebimento no laboratório.
◆ Registrar o número de tubos enviados e o volume de amostra coletado em cada tubo.
◆ Inserir a amostra em sistema informatizado e/ou manual utilizado pelo laboratório,
registrando todos os dados fornecidos.
◆ Entregar os tubos com a amostra de líquido pleural aos profissionais responsáveis
pelas áreas de bacteriologia, química, clínica e hematologia, para que o seu
processamento seja iniciado imediatamente.
◆ Registrar a amostra no laboratório, em sistema informatizado ou manualmente,
inserindo a data e hora do recebimento no laboratório, e entregar o frasco de
hemocultura ao profissional responsável pela incubação.

4.4.4 ESTUDO QUÍMICO E CITOLÓGICO DO LP
◆ É realizado a partir do tubo sem anticoagulante e contempla análise de proteínas,
desidrogenase láctica (DHL) e glicose.
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◆ A determinação do pH é feita a partir de uma amostra obtida com uma seringa
heparinizada.
◆ O estudo citológico para a contagem total e diferencial de leucócitos é realizado a
partir da amostra coletada no tubo com anticoagulante EDTA.

4.5 Considerações para amostras de LCR e LP
◆ O laboratório de bacteriologia deve conservar, em um criotubo, uma alíquota de
250 a 500 µl de todas as amostras de LCR e LP obtidas de pacientes com menos
de 5 anos, que entram para a vigilância sentinela, e enviá-la ao LNR para que seja
realizada a PCR, para pesquisa de H. influenzae, N. meningitidis e S. pneumoniae.
◆ O transporte das amostras de LCR e LP é realizado em criotubo, em cadeia de frio
e em um sistema de embalagem tripla, de acordo com as normas internacionais
de biossegurança (International Air Transport Association, IATA).
◆ A temperatura em que as amostras devem ser conservadas no laboratório sentinela
e transportadas para o LNR é definida com base no número de dias que demorará
para chegar ao LNR:
◇ Se a amostra chegará ao LNR em menos de 72 horas a partir do momento de sua
obtenção: o criotubo é conservado e transportado a uma temperatura de 4°C.
◇ Se a amostra chegará ao LNR entre o 3º e o 14º dia a partir do momento de
sua obtenção: o criotubo é conservado a -20°C e transportado com gelo seco.
◇ Se a amostra chegará ao LNR após o 14º dia a partir do momento de sua
obtenção: o criotubo é conservado a -70°C e transportado com gelo seco.

4.6 Identificação de S. pneumoniae, H. influenzae e
N. meningitidis
A capacidade de crescimento nos meios de cultura utilizados, a morfologia das colônias e
a coloração de Gram destas permitem uma fácil identificação presuntiva dos três agentes
etiológicos envolvidos com maior frequência na pneumonia e meningite bacteriana.

4.6.1 ISOLADOS BACTERIANOS OU CEPAS BACTERIANAS
Todos os isolados bacterianos ou cepas bacterianas de S. pneumoniae, H. influenzae, N.
meningitidis e outros micro-organismos de difícil manutenção, provenientes de amostras de
hemocultura, LCR e LP, devem ser enviados ao LNR para confirmar a identificação do isolado,
realizar o teste de susceptibilidade a antimicrobianos, a caracterização por meio de análise
do sorogrupo, sorotipo e sorosubtipo e o controle de qualidade.
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É necessário que o transporte seja realizado nos meios, condições de temperatura e no tempo
adequados, para manter a viabilidade, e com relatório completo dos dados do paciente. O
transporte do isolado é realizado em tubo com meio de transporte de Amies, com carbono
ativado, em temperatura ambiente e um sistema de embalagem tripla, de acordo com as
normas internacionais de biossegurança (Associação Internacional de Transporte Aéreo –
IATA, na sigla em inglês).
Para o procedimento, é feita semeadura maciça do isolamento, em um meio não seletivo, e
incubação por 18 a 24 horas a 37°C, em uma atmosfera de 3-5% de CO2. Todo o crescimento
bacteriano é coletado com um swab, que é inserido no terço superior do meio. Se necessário,
a parte excedente do swab é cortada. O tubo é fechado hermeticamente, sendo verificada
sua rotulagem, e enviado ao laboratório junto com os formulários de encaminhamento e
envio necessários.
Tabela 13. Identificação presuntiva de S. pneumoniae, H. influenzae e N. meningitidis
Crescimento
em ágar
chocolate

Positivo

Positivo

Positivo

Crescimento
em ágar
sangue

Aspecto da colônia

Coloração
de Gram

Identificação
presuntiva

Positivo

Colônias pequenas, acinzentadas, rodeadas
por uma zona de alfa-hemólise observada
no ágar sangue e chocolate. Em culturas
com mais de 24 horas de incubação, pode-se observar um afundamento no centro da
colônia.

Diplococo
Grampositivo
lanceolado

S. pneumoniae

Não

Colônias grandes, despigmentadas ou de cor
cinza, opacas, sem hemólise ou descoloração
do ágar chocolate. Observa-se que as cepas
encapsuladas apresentam aspecto mucoso.

Cocobacilo
Gramnegativo
pleomórfico

H. influenzae

Positivo

Colônias redondas, convexas, brilhantes e
de aspecto úmido, com bordas claramente
definidas.

Diplococo
Gramnegativo em
forma de
grão de café

N. meningitidis

4.6.2 CULTURA
Os meios de cultura devem ser preparados com sangue desfibrinado de carneiro, coelho e
cavalo. Nunca deverá ser utilizado sangue humano.
As placas de ágar sangue de carneiro 5% e ágar chocolate devem ser incubadas a 35°C
em atmosfera com microaerofilia (5% de oxigênio), rica em CO2 (5 a 10%) e úmida, por 72
horas. Na ausência de estufa de CO2, a atmosfera desejada pode ser conseguida guardando
as placas de cultura, com um pedaço de papel absorvente umedecido em água e uma vela
acesa, dentro de uma jarra ou pote hermeticamente fechado. A vela deve ser incolor, pois os
corantes são tóxicos para as bactérias. No caso de subcultura em ágar MacConkey, a placa é
incubada a 35°C com uma atmosfera normal.

- 40 -

As placas de cultura devem ser inspecionadas diariamente, na primeira hora do dia, por três
dias consecutivos, para verificar se houve desenvolvimento de colônias bacterianas. Caso
não haja desenvolvimento, as placas devem ser descartadas como negativas e deve ser
informado que “Não houve desenvolvimento bacteriano em até 72 horas de incubação”. Se
houver desenvolvimento de colônias bacterianas, deve ser feita a identificação delas.
Confirmação de S. pneumoniae, H. influenzae e N. meningitidis
◆ S. pneumoniae: na presença de uma colônia bacteriana com as características
indicadas anteriormente e teste de catalase negativo, deve ser realizado o teste de
susceptibilidade à optoquina. Se o isolado for sensível à optoquina, a identificação
é confirmada. Se for resistente, deve ser realizado o teste de solubilidade em bílis.
Se a cepa for solúvel em bílis, é confirmado o diagnóstico de S. pneumoniae; caso
contrário, será descartado.
◆ H. influenzae: na presença de uma colônia bacteriana com as características
indicadas anteriormente e teste de oxidase positivo, deve ser feito o teste de
requerimento dos fatores de crescimento hemina (fator X) e dinucleótido de
nicotinamida e adenina (NAD, fator V). H. influenzae requer ambos os fatores de
crescimento para seu desenvolvimento.
◆ N. meningitidis: na presença de uma colônia bacteriana com as características
indicadas acima e um teste de oxidase positivo, deve ser realizado o teste de
fermentação de carboidratos. N. meningitidis oxida a glicose e a maltose, mas não
a sacarose ou a lactose.
Sorotipificação S. pneumoniae

Fonte: Reacción de Quellung Grupo de Microbiología-SRNL. Instituto Nacional de Salud. Colombia

Foram informados 93 sorotipos de S. pneumoniae até a presente data. Os primeiros 80
foram identificados em 1957 e mais três foram adicionados nos 28 anos seguintes. Em 1985,
a Áustria descreveu o tipo 16A e, em 1995, Henrichsen descreveu os tipos 10B, 10C, 12B, 25A
e 33D. Pesquisas recentes descobriram os sorotipos 6C, 6D e 11E.
Se o isolado de S. pneumoniae for sensível à optoquina, a identificação pode ser confirmada
usando o soro Omni, que é uma mistura de soros polivalentes produzida em coelhos. Esse
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soro é usado na reação capsular ou teste de Neufeld Quellung, descrito em 1902. O soro
contém 83 antissoros anti-S. pneumoniae e é produzido pelo Statens Serum Institute em
Copenhague, na Dinamarca.
A reação de Neufeld-Quellung não é uma reação de intumescimento capsular, como
normalmente se assume. É uma reação de precipitação entre o soro específico (anticorpo),
que reage com o polissacarídeo capsular (antígeno), evidenciando a cápsula quando vista ao
microscópio.
Em 1993, foi padronizada uma técnica simplificada para a sorotipificação de S. pneumoniae.
O sistema utiliza 12 pools e um painel de identificação. Com esse sistema, podem ser
identificados 21 dos sorotipos ou sorogrupos mais comumente encontrados no mundo. Todos
esses sorotipos fazem parte da vacina polissacarídica contra S. pneumoniae (vacina com 23
sorotipos).
Na experiência do Centro Nacional de Streptococcus, em Alberta, o sorotipo 3 (pool B)
ocasionalmente não reage com o pool. O aspecto mucoide dos isolados é a chave para a
sua identificação. Os isolados com essa morfologia devem ser estudados com antissoro do
sorotipo 3, apesar de obterem resultados negativos com o pool B antes de serem classificados
como cepas não sorotipificáveis.
Sorotipificação H. influenzae
A cápsula de muitas espécies de bactérias constitui um fator de virulência e permite a
sorotipificação. As cepas encapsuladas de Haemophilus podem ser identificadas por
tipificação sorológica, com base na composição química do polissacarídeo capsular.
Como a cápsula é o fator de virulência, é raro encontrar isolados invasivos que não possam
ser sorotipificados. Mas, é importante lembrar que a cápsula é perdida nas subculturas e
que a estrutura capsular se deteriora nas culturas velhas. Portanto, é necessário realizar a
sorotipificação de culturas de menos de 24 horas e o mais rápido possível após a cultura
primária.
A sorotipificação pode ser realizada por aglutinação em lâmina, intumescimento capsular
(reação de Quellung), coaglutinação, imunofluorescência ou contraimunoeletroforese.
A coaglutinação e o teste do látex são métodos sorológicos utilizados para detectar o
polissacarídeo capsular diretamente no LCR, no soro ou na urina. A coaglutinação se baseia
na capacidade da proteína A da superfície do Staphylococcus aureus, cepa Cowan, de se ligar
à porção Fc das imunoglobulinas, permitindo a visualização da aglutinação. Por sua vez, o
teste de látex utiliza partículas de látex sensibilizadas. Esses testes são especialmente úteis
quando a cultura é negativa.
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O método mais comumente usado em laboratórios de referência para sorotipificação é a
aglutinação em lâmina.
Sorotipificação N. meningitidis
Assim como em outras espécies bacterianas patogênicas, a Neisseria meningitidis tem a
capacidade de produzir uma cápsula de polissacarídeo, que está intimamente associada
ao desenvolvimento da doença. As diferenças químicas e estruturais do polissacarídeo
capsular permitem que o meningococo seja classificado em diferentes sorogrupos, dos
quais apenas A, B, C, W, Y e, mais recentemente, X foram associados à doença. As cepas
isoladas em portadores assintomáticos raramente produzem a cápsula, e algumas inclusive
perdem a capacidade de fazê-lo. Portanto, uma grande proporção de isolados não poderá ser
classificada em sorogrupos pelos métodos tradicionais.

4.6.3 TESTES DE SUSCEPTIBILIDADE ANTIMICROBIANA
Os esquemas terapêuticos empíricos para o tratamento de pneumonias e meningites
bacterianas estão bem definidos e começam logo após a obtenção das amostras biológicas.
Em geral, esses esquemas contemplam o uso de uma cefalosporina de terceira geração,
como ceftriaxona ou cefotaxima. Entretanto, é muito importante que o laboratório
de bacteriologia faça o possível para isolar a cepa bacteriana e realizar os testes de
susceptibilidade antimicrobiana, já que o aumento crescente de cepas de S. pneumoniae
resistentes a cefalosporinas de terceira geração fez com que vários países adicionassem
vancomicina4 por via intravenosa aos esquemas empíricos das meningites bacterianas. Em
relação à H. influenzae e N. meningitidis, a susceptibilidade antimicrobiana é previsível, mas
é recomendável que o laboratório sentinela realize o estudo.
A determinação da sensibilidade aos antibióticos é definida pela concentração inibitória
mínima (CIM), pelo método de microdiluição em caldo e/ou E-test® ou difusão em disco.
É recomendável seguir os protocolos vigentes, estabelecidos por entidades credenciadas,
como o Instituto de Padrões Clínicos5 e Laboratoriais (CLSI, na sigla em inglês). Pode ser
realizada por técnica de difusão em ágar específico, utilizando discos para antibiograma
certificados, com exceção de S. pneumoniae frente a penicilina e ceftriaxona: neste caso, é
absolutamente necessário determinar a CIM da cepa frente a esses dois antimicrobianos, uma
vez que os valores de corte para a interpretação variam de acordo com o quadro clínico do
paciente (pneumonia ou meningite). Nesse caso, é recomendável realizar o estudo utilizando
o teste epsilométrico.

4
5

A vancomicina é um antimicrobiano nefrotóxico administrado lentamente por via intravenosa a cada 6 horas, razão pela qual é
recomendável saber o mais rápido possível se a cepa é sensível ou não às cefalosporinas de terceira geração, para descontinuar
a administração da vancomicina.
CLSI. Normas de desempenho para testes de sensibilidade antimicrobiana; vigésimo quarto suplemento informativo. Documento
CLSI M100-S25. Wayne, PA: Instituto de Padrões Clínicos e Laboratoriais; 2018
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4.6.4 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS IMUNOLÓGICOS E BIOLOGIA
MOLECULAR
A OMS recomenda que os laboratórios participantes da vigilância epidemiológica sentinela
de meningite bacteriana adicionem os testes de aglutinação com látex, imunocromatografia
e técnicas de biologia molecular ao estudo bacteriológico básico do LCR (coloração de Gram
e cultura).
As técnicas imunológicas para detectar antígenos bacterianos devem fazer parte do estudo
bacteriológico realizado em todos os casos suspeitos de meningite. Sua maior contribuição
é nos casos em que o resultado da coloração de Gram no LCR é duvidoso.
As duas técnicas mais utilizadas são o teste de aglutinação com látex e a imunocromatografia.
Esta última demonstrou ter boa sensibilidade e especificidade no diagnóstico de meningite
pneumocócica.
◆ Técnicas imunológicas
◇ Teste de aglutinação com látex: é indicado no diagnóstico de meningite
bacteriana para a detecção dos principais agentes bacterianos. É realizado
na seção de bacteriologia a partir do sobrenadante do LCR, resultante de sua
centrifugação a 1.000 × g durante 15 minutos. O sobrenadante deve ser fervido
em banho-maria por um minuto, para que o antígeno capsular seja liberado. É
necessário ter um cuidado especial para manter o kit refrigerado entre 4 e 8°C,
para que não seja inativado antes da data de vencimento.
◇ Imunocromatografia (BinaxNOW®) para detectar S. pneumoniae: é uma técnica
imunológica que permite determinar o S. pneumoniae (antígeno bacteriano)
diretamente a partir da amostra de LCR; a amostra não requer centrifugação ou
aquecimento. Recomenda-se analisar todas as amostras de LCR provenientes
de casos suspeitos de meningite em crianças menores de 5 anos, quando o
resultado da coloração de Gram for duvidoso ou quando o estudo citoquímico
for compatível com meningite bacteriana, mas na coloração de Gram não forem
observadas bactérias.
◆ Técnica de biologia molecular (PCR)
◇ A PCR é uma técnica de biologia molecular que permite determinar sequências
específicas de ácido nucleico em poucas horas, em caso de PCR em tempo
real; ou de um dia para o outro, no caso de PCR convencional. Devido à sua alta
sensibilidade e especificidade, é considerada uma ferramenta de diagnóstico
de grande utilidade para a identificação dos agentes etiológicos de meningite.
◇ Atualmente, existem protocolos de PCR muito bem padronizados que permitem
confirmar vários micro-organismos; um dos mais utilizados é o protocolo que
detecta simultaneamente S. pneumoniae, H. influenzae e N. meningitidis.
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◇ Sua grande vantagem em relação à cultura é que ele não exige que a cepa seja
viável para a identificação; suas desvantagens são que ainda é pouco acessível
e não permite realizar os testes de susceptibilidade antimicrobiana. A técnica
de PCR também pode ser realizada em amostras de líquido pleural e de sangue,
permitindo caracterizar parcialmente os isolados por sorogrupo e sorotipo.

4.7 Controle de qualidade
Os laboratórios de bacteriologia participantes da vigilância sentinela de pneumonias e
meningites bacterianas devem garantir a confiabilidade de seus resultados por meio de um
programa de qualidade que inclua os seguintes componentes:
◆ Controle de Qualidade Interno.
◆ Controle de Qualidade Externo.
◆ Controle de Qualidade Indireto.
◆ Implementação dos indicadores de qualidade e realização de acompanhamento
periódico de seu desempenho.

4.7.1 PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO
◆ Todos os meios de cultura, reagentes e kits de diagnóstico utilizados no diagnóstico
bacteriológico devem ter controles de qualidade para garantir a confiabilidade dos
resultados obtidos.
◆ Os insumos utilizados na preparação dos meios de cultura, bem como os reagentes
e kits de diagnóstico, provêm de fontes certificadas e o fornecedor garante a
adequada conservação, transporte e armazenamento dos produtos. As mesmas
especificações se aplicam ao caso de meios de cultura preparados.
◆ Os melhores meios de cultura para o isolamento de S. pneumoniae, N. meningitidis e
H. influenzae são ágar triptona de soja com sangue de carneiro 5% e ágar chocolate.
As placas de cultura nunca devem ser preparadas com sangue humano, já que as
numerosas substâncias bactericidas presentes nele inibem o desenvolvimento
bacteriano.
◆ O S. pneumoniae e o N. meningitidis crescem bem em ambos os meios de cultura,
enquanto o H. influenzae cresce apenas em ágar chocolate, meio que fornece os
dois fatores de crescimento que ele precisa para se desenvolver: hemina (fator X)
e NAD (fator V).
◆ Cada lote de meios de cultura deve contar com os seguintes controles de qualidade:
◇ Controle físico-químico.
◇ Controle de esterilidade.
◇ Controle de crescimento: é realizado com cepas bacterianas de referência
(American Type Culture Collection, ATCC).
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◆ Esses controles também devem ser realizados nas situações em que, eventualmente,
a qualidade dos meios de cultura possa ter sido afetada; por exemplo, após um
corte no fornecimento de eletricidade.
◆ Cada um dos reagentes utilizados para realizar os testes diagnósticos, tais como
catalase, oxidase, optoquina e coloração de Gram, entre outros, devem ser
submetidos a controle de qualidade antes de seu uso, para garantir os resultados
entregues. Para isso, serão utilizadas as cepas bacterianas de referência (ATCC).
◆ Cada lote de meio de cultura usado para os testes de susceptibilidade
◆ antimicrobiana deve ser avaliado usando cepas de referência com valores
de susceptibilidade aos antimicrobianos conhecidos, assim como os discos
antimicrobianos.
◆ O laboratório de bacteriologia deve definir o seu próprio programa de controle
de qualidade interno e avaliá-lo periodicamente, conforme as recomendações
estabelecidas pelo CLSI, mantendo em excelentes condições a coleção de cepas
de ATCC necessárias para o controle de qualidade.

4.7.2 RESPONSABILIDADES DA REDE DE LABORATÓRIOS
Os laboratórios participantes da vigilância sentinela hospitalar devem fazer parte de uma
rede de laboratórios organizados em quatro níveis de complexidade:
Laboratório sentinela (LS)
Suas principais responsabilidades em relação a essa vigilância sentinela são:
◇ Processar as amostras de hemocultura, LCR e LP obtidas a partir de casos
prováveis de pneumonia bacteriana e de casos suspeitos de meningite, por
Gram, cultura e testes bioquímicos.
◇ Encaminhar ao LNR todas as cepas de S. pneumoniae, H. influenzae e N.
meningitidis isoladas a partir dessas fontes para confirmação e identificação
de sorotipos e sorogrupos.
◇ Enviar ao LNR as amostras de LCR e LP provenientes de casos prováveis de
pneumonia bacteriana e casos suspeitos de meningite, para análise pela técnica
de PCR.
◇ Participar de um programa anual de controle de qualidade externo.
◇ Cumprir os indicadores de qualidade laboratorial definidos na vigilância sentinela
hospitalar.
◇ Informar os resultados dos exames laboratoriais ao médico/serviço de saúde e
à pessoa responsável pela vigilância.
◇ Participar do programa mundial de avaliação externa do desempenho liderado
pelo Serviço de Avaliação Externa da Qualidade do Reino Unido (UK-NEQAS, na
sigla em inglês) em nome da OPAS/OMS.
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Laboratório Nacional de Referência (LNR)
As principais
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇

responsabilidades do LNR em relação a essa vigilância sentinela são:
Confirmar os isolados bacterianos encaminhados pelo laboratório sentinela.
Caracterizar os isolados por meio de análise de sorogrupo e sorotipo.
Realizar os testes de susceptibilidade antimicrobiana.
Realizar a técnica de PCR para identificar H. influenzae, N. meningitidis
e - S. pneumoniae em amostras de LCR e LP.
Informar os resultados dos testes laboratoriais ao LS, à pessoa responsável
pela vigilância e ao coordenador regional de laboratórios.
Capacitar a equipe técnica dos LS.
Fazer visitas de supervisão técnica aos LS e avaliar o desempenho do laboratório.
Enviar isolados bacterianos, amostras de LCR e LP ao LRR designado para
confirmação e controle de qualidade externo.
Participar do programa mundial de avaliação externa do desempenho liderado
pelo UK-NEQAS em nome da OPAS/OMS.

Laboratório Regional de Referência (LRR)
As principais responsabilidades em relação a essa vigilância sentinela são:
◇ Realizar a confirmação e caracterização dos isolados bacterianos encaminhados
pelos LNR.
◇ Realizar os testes de PCR para detecção e tipificação de S. pneumoniae,
◇ H. influenzae e N. meningitidis em amostras de LCR e LP enviadas pelo LNR
para confirmação ou controle de qualidade.
◇ Treinar os profissionais dos LNR dos países que participam da vigilância sentinela
hospitalar.
◇ Realizar visitas de supervisão técnica aos LNR e acompanhar o desempenho
do laboratório na vigilância sentinela hospitalar.
◇ Informar os resultados dos testes realizados ao LNR e ao coordenador regional
de laboratórios.
◇ Participar do controle de qualidade indireto, encaminhando ao Laboratório
Mundial de Referência (LMR) os isolados bacterianos, LCR e LP previamente
analisados e com os respectivos resultados.
◇ Participar do programa mundial de avaliação externa do desempenho liderado
pelo UK-NEQAS em nome da OPAS/OMS.
Laboratório Mundial de Referência (LMR)
Para a Região das Américas, os laboratórios mundiais ou globais de referência são o CDC de
Atlanta, Estados Unidos da América e o UK-NEQAS. Suas principais responsabilidades em
relação a essa vigilância sentinela são:
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◇ Desenvolver novos testes laboratoriais.
◇ Realizar transferência de tecnologia para os LRR participantes da rede.
◇ Fornecer treinamento aos profissionais dos laboratórios regionais e nacionais
de referência vinculados à rede.
◇ Realizar visitas de supervisão técnica aos LRR e fazer o acompanhamento do
desempenho do laboratório na vigilância sentinela hospitalar.
◇ Realizar o controle de qualidade indireto dos LRR que enviaram isolados
bacterianos, LCR e LP previamente analisados e com os respectivos resultados.
◇ Elaborar e realizar, em nome da OMS, o programa mundial de avaliação externa
direta do desempenho para os LS, LNR e LRR participantes da rede.
◇ Informar os resultados dos testes realizados ao LRR, ao coordenador regional
da rede de laboratórios e ao coordenador mundial da rede de laboratórios.
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Figura 9. Rede de laboratórios da vigilância sentinela
de pneumonias e meningites bacterianas
LABORATÓRIO SENTINELA (LOCAL)

LCR

Sangue

Líquido pleural

Exame citoquímico
Coloração de Gram
Cultura
Teste de aglutinação com látex
Imunocromatografia

Cultura

Exame citoquímico
Coloração de Gram
Cultura

Cultura positiva
Cultura positiva
Identificação e testes de susceptibilidade antimicrobiana
Envio de isolados de S. pneumoniae, H. influenzae e N. meningitidis
e amostras de LCR e LP

LABORATÓRIO NACIONAL DE REFERÊNCIA (LNR)
•
•
•
•
•

Confirmar e tipificar os isolados enviados pelos LS
Realizar detecção e tipificação por PCR
Capacitar, supervisionar e avaliar o desempenho dos LS
Enviar amostras e cepas para controle de qualidade
Participar de programa de avaliação externa de desempenho

LABORATÓRIO REGIONAL DE REFERÊNCIA (LRR)
•
•
•
•
•
•

Confirmar e tipificar os isolados enviados pelos LNR
Realizar detecção e tipificação por PCR
Capacitar, supervisionar e avaliar o desempenho dos LS
Enviar amostras e cepas para controle de qualidade
Participar de programa de avaliação externa de desempenho
Elaborar e executar o programa regional de avaliação externa
do desempenho

LABORATÓRIO GLOBAL OU MUNDIAL DE REFERÊNCIA
•
•
•
•
•

Desenvolver novos testes
Transferir tecnologia
Treinar, supervisionar
Realizar controle de qualidade
Elaborar e realizar o programa de avaliação externa de desempenho
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5. VIGILÂNCIA DAS PNEUMONIAS
E MENINGITES BACTERIANAS
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A vigilância de doenças preveníveis por vacinas, como as pneumonias e meningites bacterianas,
tem como objetivo determinar os agentes causais predominantes para a tomada de decisões
sobre a introdução de uma nova vacina. Posteriormente, deve medir seu impacto, além de
fazer o acompanhamento do comportamento epidemiológico dos agentes, sendo de grande
relevância a integração de dados de tempo, local e pessoa com as informações do laboratório.

5.1 Objetivos da vigilância
Os objetivos da vigilância das pneumonias e meningites bacterianas em crianças menores de
5 anos na Região são:
◆ Obter dados epidemiológicos padronizados dessas doenças.
◆ Identificar S. pneumoniae, H. influenzae e N. meningitidis; caracterizar as cepas
circulantes desses agentes e as alterações emergentes de sorotipos e sorogrupos.
◆ Contribuir com a vigilância dos padrões de susceptibilidade antimicrobiana de S.
pneumoniae, H. influenzae e N. meningitidis.
◆ Gerar informações para fundamentar a introdução de novas vacinas e monitorar
o impacto.
◆ Participar da Rede Global de Vigilância Sentinela de Doenças Bacterianas Invasivas
Preveníveis por Vacinas, coordenada pela OMS.

5.2 Estratégias da vigilância
5.2.1 POPULAÇÃO-ALVO DA VIGILÂNCIA
A população-alvo da vigilância das pneumonias e meningites bacterianas são as crianças
menores de 5 anos.

5.2.2 TIPO DE VIGILÂNCIA
A vigilância é realizada em hospitais sentinela. As justificativas para o uso desse tipo de
vigilância são:
1. Os pacientes com menos de 5 anos com diagnóstico presuntivo de pneumonia são
frequentemente hospitalizados.
2. Todos os casos com diagnóstico de meningite bacteriana são considerados graves
e precisam de hospitalização.
3. Os serviços de radiologia existentes nos hospitais sentinela permitem identificar
os casos prováveis de pneumonia bacteriana.
4. Os laboratórios existentes nos hospitais sentinela estão preparados para realizar
a cultura das amostra5.
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5. Esse tipo de vigilância permite focalizar os recursos, monitorar os processos e
gerar informações epidemiológicas padronizadas de qualidade para a tomada de
decisões.

5.2.3 CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DE HOSPITAIS SENTINELA
Os critérios para a seleção de um hospital sentinela são os seguintes:
◆ Ter uma grande demanda de atendimento à população-alvo da vigilância.
◆ Ser acessível a todos os grupos socioeconômicos da população-alvo.
◆ Ter um serviço de radiologia disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. O
resultado da radiografia de tórax é um critério para a seleção dos casos prováveis.
◆ Ter um laboratório de bacteriologia onde sejam feitos isolamentos do Hi, meningococo
e pneumococo, em funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana.
◆ Contar com os recursos humanos, materiais e logísticos necessários para realizar
a vigilância permanente.
◆ Ter o compromisso institucional de realizar a vigilância.
Cada país selecionará o número de hospitais sentinela com base no cumprimento dos critérios
acima mencionados e na capacidade operacional para o acompanhamento e a avaliação
contínuos da vigilância. Para fazer parte da Rede Global de Vigilância, é necessário cumprir
esses critérios e os indicados nas tabelas 15 e 16.
Os hospitais que cobrem uma população definida em termos demográficos e geográficos
podem fornecer dados de incidência.

5.3 Vigilância sentinela hospitalar de pneumonias
bacterianas
5.3.1 DEFINIÇÕES DE CASO
Para fins de vigilância epidemiológica, serão consideradas as seguintes definições de caso:
Caso suspeito de pneumonia
Todo paciente com menos de 5 anos hospitalizado com diagnóstico clínico de
pneumonia adquirida na comunidade. Define-se como hospitalizado todo paciente
com indicação médica para hospitalização.
Caso provável de pneumonia bacteriana
Todo caso suspeito em que a radiografia de tórax mostre um padrão radiológico
compatível com pneumonia bacteriana (ver item 2.2, Diagnóstico Radiológico).
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Caso confirmado de pneumonia bacteriana
Todo caso provável de pneumonia bacteriana em que foram identificados H. influenzae,
S. pneumoniae ou outra bactéria no sangue ou no líquido pleural.
Caso descartado de pneumonia bacteriana
Todo caso suspeito em que a radiografia de tórax não mostre um padrão radiológico
compatível com pneumonia bacteriana.
Caso de pneumonia investigado de forma inadequada
◇ Todo caso suspeito em que não haja radiografia de tórax. Excepcionalmente,
um caso suspeito sem radiografia de tórax, mas com identificação de S.
pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis ou outra bactéria, será classificado
como caso confirmado.
◇ Todo caso provável em que não haja resultado de hemocultura.

5.3.2 PASSOS DA VIGILÂNCIA SENTINELA HOSPITALAR DE
PNEUMONIAS BACTERIANAS
1. O médico ou o enfermeiro que atende o paciente no serviço de emergência ou nas
unidades de internação notificará o responsável pela epidemiologia do hospital sobre
cada caso suspeito de pneumonia adquirida na comunidade em crianças menores
de 5 anos, com indicação médica de hospitalização, e iniciará o preenchimento da
ficha de notificação (Anexo 1).
2. O médico ou o enfermeiro verificará o cartão de vacinação e registrará o histórico
(vacinas conjugadas contra pneumococo, Hib e meningococo) na ficha de notificação.
Se o cartão de vacinação não estiver disponível, deverá ser solicitada à pessoa
responsável pela criança e ser feito o acompanhamento até sua obtenção. Essas
informações são extremamente importantes para a análise e interpretação dos dados.
3. O responsável pela epidemiologia registrará o caso no sistema de informação e fará
o acompanhamento dele. Além disso, avaliará se o caso é elegível para inclusão na
vigilância epidemiológica da infecção respiratória aguda grave (IRAG).
4. O médico indicará uma radiografia de tórax.
5. Se a radiografia revelar um padrão compatível com pneumonia bacteriana, será
considerado como provável caso de pneumonia bacteriana.
6. Para todos os casos prováveis de pneumonia bacteriana, serão coletadas
duas amostras de sangue para hemocultura, se possível antes do início da
antibioticoterapia.
7. Se o paciente recebeu antibióticos no período de 72 horas antes da obtenção das
amostras, o médico deverá registrar essa informação na ficha de notificação.
8. Em pacientes com derrame pleural com indicação de toracocentese, deverá ser
coletada uma amostra de líquido pleural.
9. As amostras serão enviadas imediatamente ao laboratório do hospital, com a ficha
de notificação.
10. O responsável pelo laboratório informará imediatamente ao médico e ao
epidemiologista os resultados dos testes, as bactérias identificadas e a
susceptibilidade aos antimicrobianos testados.
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11. A equipe de vigilância sentinela realizará a classificação final do caso.
12. O responsável pelo laboratório enviará a cepa isolada de H. influenzae e S.
pneumoniae ao LNR para caracterização.
13. O responsável pelo laboratório informará à equipe de vigilância sentinela os
resultados da caracterização das cepas e a susceptibilidade aos antimicrobianos
recebidos do LNR.
14. Na alta do paciente, o responsável pela epidemiologia completará a ficha de
notificação.
15. O responsável pela epidemiologia verificará, durante todos os passos, a completitude
e consistência dos dados individuais registrados.
16. A equipe de vigilância sentinela, sob a coordenação do responsável pela epidemiologia,
analisará mensalmente as informações.
17. O responsável pela epidemiologia enviará mensalmente ao nível hierárquico superior
os dados de vigilância individuais e consolidados.
18. A equipe de vigilância sentinela realizará a divulgação e retroalimentação das
informações. Recomenda-se uma periodicidade trimestral.

5.3.3 DADOS NECESSÁRIOS PARA A VIGILÂNCIA SENTINELA
HOSPITALAR DE PNEUMONIAS BACTERIANAS
Os dados referentes às crianças menores de 5 anos que devem ser coletados são os seguintes:
A. Número de hospitalizações por qualquer causa.
B. Número de hospitalizações de casos suspeitos de pneumonia.
C. Dados individuais dos casos suspeitos de pneumonia:
◇ Dados sociodemográficos.
◇ Histórico de vacinação.
◇ Resultados de radiologia.
◇ Dados laboratoriais.
◇ Evolução do paciente.
◇ Classificação final do caso.

5.4 Vigilância sentinela hospitalar de meningites
bacterianas
5.4.1 DEFINIÇÕES DE CASO
Para fins de vigilância epidemiológica, serão consideradas as seguintes definições de caso:
Caso suspeito de meningite
Todo paciente menor de 5 anos hospitalizado com diagnóstico clínico de meningite.
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Caso provável de meningite bacteriana
Todo caso suspeito em que o exame do LCR seja compatível com meningite bacteriana,
ou seja, apresenta pelo menos uma das seguintes características:
◆ Aspecto turvo.
◆ Leucócitos aumentados (>100/mm3).
◆ Leucócitos entre 10-100/mm3 e
◇ Elevação de proteínas (>100 mg/dL) ou
◇ Diminuição da glicose (<40 mg/dL).
Caso confirmado de meningite bacteriana
Todo caso suspeito em que foi identificado S. pneumoniae, H. influenzae e N.
meningitidis ou outra bactéria no LCR ou no sangue.
Caso descartado de meningite bacteriana
◆ Todo caso suspeito cujo exame do LCR não seja compatível com a etiologia
bacteriana e no qual nenhuma bactéria tenha sido identificada no LCR ou no sangue.
◆ Todo caso provável em que tenha sido identificado um agente etiológico não
bacteriano.
Caso de meningite inadequadamente investigado
Todo caso suspeito em que a amostra de LCR não foi obtida e nenhum agente
bacteriano foi identificado na hemocultura.

5.4.2 PASSOS DA VIGILÂNCIA SENTINELA HOSPITALAR DE
MENINGITES BACTERIANAS
1. O médico ou o enfermeiro que atende o paciente no serviço de emergência ou nas
unidades de internação notificará o responsável pela epidemiologia do hospital sobre
cada caso suspeito de meningite adquirida na comunidade em crianças menores
de 5 anos, com indicação médica de hospitalização, e iniciará o preenchimento da
ficha de notificação (Anexo 2).
2. O médico ou o enfermeiro verificará o cartão de vacinação e registrará o histórico
(vacinas conjugadas contra pneumococo, Hib e meningococo) na ficha de notificação.
Se o cartão de vacinação não estiver disponível, deverá ser solicitado à pessoa
responsável pela criança e ser feito o acompanhamento até sua obtenção. Essas
informações são extremamente importantes para a análise e interpretação dos dados.
3. O médico obterá uma amostra de LCR e registrará na ficha a data e hora da coleta,
juntamente com as características da aparência.
4. Serão coletadas duas amostras de sangue para cultura e outros testes, se possível
antes do início da antibioticoterapia.
5. Se o paciente recebeu antibióticos no período de 72 horas antes da obtenção das
amostras, o médico deverá registrar essa informação na ficha de notificação.
6. A pessoa responsável pela obtenção da amostra deve garantir seu envio imediato
ao laboratório do hospital, junto com a ficha de notificação. O processamento da
amostra de LCR deve ser feito dentro da primeira hora após sua obtenção.
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7. O responsável pelo laboratório informará imediatamente ao médico e ao
epidemiologista o resultado da coloração de Gram, do estudo citoquímico do LCR
e dos testes de detecção de antígeno.
8. O responsável pela epidemiologia registrará o caso no sistema de informação e fará
o acompanhamento dele.
9. Se houver suspeita de meningite por Hi ou meningococo, o epidemiologista deverá
iniciar as medidas epidemiológicas de prevenção e controle.
10. O responsável pelo laboratório deve informar imediatamente ao médico e ao
epidemiologista os resultados da hemocultura e de suscetibilidade antimicrobiana,
se for o caso.
11. O responsável pelo laboratório enviará a cepa de Hi, meningococo ou pneumococo
ao LNR, para sua caracterização.
12. O responsável pelo laboratório do hospital informará ao médico e ao epidemiologista
os resultados da caracterização das cepas e a susceptibilidade aos antimicrobianos
recebidos do LNR.
13. A equipe de vigilância sentinela realizará a classificação final do caso de acordo
com os resultados dos testes laboratoriais.
14. Se houver resultados discordantes entre diferentes amostras ou testes, a equipe
sentinela decidirá qual resultado será considerado para a classificação final do caso.
15. Na alta do paciente, o responsável pela epidemiologia completará a ficha de notificação,
incluindo as informações de evolução do paciente e a classificação final do caso.
16. O responsável pela epidemiologia verificará, durante todos os passos, a completitude
e consistência dos dados individuais registrados.
17. A equipe de vigilância sentinela, sob a coordenação do responsável pela epidemiologia,
analisará mensalmente as informações.
18. O responsável pela epidemiologia enviará mensalmente ao nível hierárquico superior
os dados de vigilância individuais e consolidados.
19. A equipe de vigilância sentinela realizará a divulgação e retroalimentação das
informações. Recomenda-se uma periodicidade trimestral.

5.4.3 DADOS NECESSÁRIOS PARA A VIGILÂNCIA SENTINELA
HOSPITALAR DE MENINGITES BACTERIANAS
Os dados
A.
B.
C.

referentes às crianças menores de 5 anos que devem ser coletados são:
Número de hospitalizações por qualquer causa.
Número de hospitalizações de casos suspeitos de meningite.
Dados individuais dos casos suspeitos de meningite:
◇ Dados sociodemográficos.
◇ Histórico de vacinação.
◇ Dados clínicos e laboratoriais.
◇ Evolução do paciente.
◇ Classificação final do caso.
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5.5 Análise dos dados
A análise periódica dos dados tem como objetivo conhecer o perfil epidemiológico das
doenças, monitorar e avaliar o desempenho do sistema de vigilância. A consolidação dos
dados e a análise devem ser realizadas mensalmente.
A partir da coleta e consolidação dos dados de vigilância das pneumonias bacterianas (PB),
deverão ser realizadas, entre outras, as seguintes análises:
Porcentagem de hospitalizações com suspeita de pneumonia em crianças <5 anos
Número de hospitalizações com suspeita de pneumonia em crianças <5 anos
Número de hospitalizações de crianças <5 anos no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos suspeitos de pneumonia em crianças <5 anos investigados
Número de casos suspeitos de pneumonia em crianças <5 anos investigados*
Número de hospitalizações com suspeita de pneumonia em crianças <5 anos no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos suspeitos de pneumonia em crianças <5 anos com registro de vacinação†
Número de casos suspeitos de pneumonia em crianças <5 anos com registro de vacinação
Número de casos suspeitos de pneumonia investigados* em crianças <5 anos no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos suspeitos de pneumonia em crianças <5 anos com vacinação† adequada para a idade
Número de casos suspeitos de pneumonia em crianças <5 anos com vacinação adequada para a idade
Número de casos suspeitos de pneumonia em crianças <5 anos investigados* no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos prováveis de pneumonia bacteriana (PB) em crianças <5 anos
Número de casos prováveis de PB em crianças <5 anos
Número de casos suspeitos de pneumonia em crianças <5 anos investigados* no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos prováveis de PB em crianças <5 anos com amostra para hemocultura
Número de casos prováveis de PB em crianças <5 anos com amostra para hemocultura
Número de casos prováveis de PB em crianças <5 anos no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos prováveis de PB em crianças <5 anos com PCR em líquido pleural
Número de casos prováveis de PB em crianças <5 anos com PCR em líquido pleural
Número de casos prováveis de PB em crianças <5 anos com amostra de líquido pleural no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos prováveis de PB em crianças <5 anos com identificação bacteriana
Número de casos prováveis de PB em crianças <5 anos com identificação de Hi, Spn ou outra bactéria‡
Número de casos prováveis de PB em crianças <5 anos com amostra de sangue ou LP no mesmo período
Porcentagem de casos confirmados de PB em crianças <5 anos
Número de casos confirmados de PB em crianças <5 anos
Número de casos prováveis de PB em crianças <5 anos no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos confirmados de PB em crianças <5 anos por Hi e Spn
Número de casos confirmados de PB em crianças <5 anos de cada bactéria específica
Número de casos confirmados de PB em crianças <5 anos no mesmo período
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x 100

x 100

Porcentagem de casos suspeitos de pneumonia em crianças <5 anos com classificação final
Número de casos suspeitos de pneumonia em crianças <5 anos com classificação final
Número de casos suspeitos de pneumonia em crianças <5 anos no mesmo período

x 100

Letalidade de casos de PB em crianças <<5 anos
Número de óbitos entre os casos com classificação final de provável e confirmado de PB em crianças <5 anos
Número de casos com classificação final de provável e confirmado de PB em crianças <5 anos no mesmo período

x 100

* Casos suspeitos com Rx de tórax e ficha de notificação.
† Cartão de vacinação e bancos de dados oficiais. Obter dados das vacinas contra Hib e pneumocócicas
conjugadas.
‡ Não considerar bactérias contaminantes.

Da mesma forma, a partir da coleta e consolidação dos dados de vigilância de meningites
bacterianas (MB), deverão ser realizadas, entre outras, as seguintes análises:
Porcentagem de hospitalizações com suspeita de meningite em crianças <5 anos
Número de hospitalizações de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos
Número de hospitalizações de crianças <5 anos no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos investigados
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos investigados*
Número de hospitalizações com suspeita de meningite em crianças <5 anos no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com registro de vacinação†
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com registro de vacinação
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos investigados* no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com vacinação† adequada para a idade
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com vacinação adequada para a idade
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos investigados* no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos prováveis de meningite bacteriana (MB) em crianças <5 anos
Número de casos prováveis de MB em crianças <5 anos
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos investigados* no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com amostra de LCR para cultura
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com amostra de LCR para cultura
Número de casos suspeitos em crianças <5 anos no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com amostra para hemocultura
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com amostra para hemocultura
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos no mesmo período
Porcentagem de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com PCR e LCR
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com PCR em LCR
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos no mesmo período
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x 100

x 100

Porcentagem de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com identificação bacteriana
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com identificação de Hi, Nm, Spn ou outra bactéria
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com amostra de LCR ou sangue no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos confirmados de MB em crianças <5 anos
Número de casos confirmados de MB em crianças <5 anos
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos confirmados de MB em crianças <5 anos para Hi, Nm e Spn
Número de casos confirmados de MB em crianças <5 anos por cada bactéria específica
Número de casos confirmados de MB em crianças <5 anos no mesmo período

x 100

Porcentagem de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com classificação final
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos com classificação final
Número de casos suspeitos de meningite em crianças <5 anos no mesmo período

x 100

Letalidade de casos de MB em crianças <5 anos
Número de óbitos entre os casos confirmados de MB em crianças <5 anos
Número de casos confirmados de MB em crianças <5 anos no mesmo período

x 100

* Casos suspeitos com LCR e ficha de notificação.
† Cartão de vacinação e bancos de dados oficiais. Obter dados das vacinas contra Hib, meningococo e
pneumocócicas conjugadas.
‡ Não considerar bactérias contaminantes.
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A seguir, devem ser interpretados os resultados obtidos para cada hospital sentinela. Para
isso, devem ser descritos os casos suspeitos, prováveis e confirmados de cada doença, de
acordo com a sua distribuição por tempo, local e pessoa, além de elaborar tabelas, gráficos
e mapas dos casos, conforme:
◆ Data de início da doença e hospitalização.
◆ Padrões de sazonalidade.
◆ Idade dos casos.
◆ Local de procedência dos casos.
◆ Histórico de vacinação Hib, meningocócica e pneumocócica conjugadas e esquema
adequado para a idade.
◆ Frequência de micro-organismos isolados (sorogrupos e sorotipos) e susceptibilidade
antimicrobiana.
◆ Letalidade por faixa etária e histórico de vacinação.
Os dados da vigilância sentinela contribuirão para estimar a carga da doença e realizar estudos
econômicos (custo-benefício, custo-efetividade) para avaliar a introdução de novas vacinas.
A análise do histórico de vacinação e número de doses dos casos contribuirá para avaliar
a efetividade da vacinação. A análise da tendência dos casos hospitalizados (suspeitos,
prováveis e confirmados) contribuirá para estimar o impacto da vacinação.
A análise dos sorotipos e sorogrupos das bactérias identificadas permitirá caracterizar as
cepas circulantes e as mudanças emergentes.
Poderão ser realizadas outras análises, de acordo com as necessidades específicas de cada
país.

5.6 Fluxo e periodicidade das informações
Quando for identificado um caso suspeito, deve-se iniciar o preenchimento da ficha de
notificação. A seguir, deve-se notificar o caso ao serviço de epidemiologia do hospital, que
será responsável por fazer o acompanhamento do caso e o registro dos dados individuais.
O serviço de epidemiologia do hospital enviará, mensalmente, os dados individuais e os dados
complementares referentes ao número total mensal de hospitalizações e o número mensal
de casos suspeitos de pneumonias e meningites hospitalizados ao serviço de epidemiologia
de nível hierárquico imediatamente superior. Essas informações devem ficar disponíveis em
nível nacional até o término da primeira quinzena do mês seguinte.
O nível nacional consolidará os dados de todos os hospitais sentinela do país e enviará as
informações à OPAS trimestralmente, de acordo com o cronograma mostrado na Tabela 14.
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Tabela 14. Datas e períodos de notificação à OPAS-OMS
Data limite para notificação
de dados individuais e
consolidados

Período de notificação dos casos

Período de notificação de
sorotipos e sorogrupos

30 de março

Todo o ano anterior

Não se aplica

30 de junho

Janeiro a março do ano atual

Todo o ano anterior

30 de setembro

Janeiro a junho do ano atual

Não se aplica

30 de dezembro

Janeiro a setembro do ano atual

Janeiro a junho do ano atual

A OPAS notificará à OMS os dados individuais e consolidados dos hospitais sentinela da
Região e fornecerá, periodicamente, retroalimentação aos países.

5.7 Estrutura funcional do sistema de vigilância
A vigilância sentinela de pneumonias e meningites bacterianas deve estar integrada ao
sistema nacional de vigilância de doenças preveníveis por vacinas, seguindo o fluxo definido
para a notificação de casos e a respectiva retroalimentação.
É necessário constituir equipes de vigilância sentinela nos diversos níveis: hospital sentinela,
subnacional e nacional, de acordo com a organização do sistema de vigilância em saúde do país.
A equipe de vigilância de cada hospital sentinela deve ser composta pelos responsáveis das
áreas envolvidas: clínica, enfermagem, epidemiologia, laboratório, radiologia e vacinação. As
funções devem estar bem definidas para todos os integrantes da equipe (Anexo 3)

5.8 Avaliação do sistema de vigilância
As equipes de cada hospital sentinela, nos níveis subnacional e nacional, deverão analisar e
avaliar mensalmente os dados dos casos, os processos de vigilância e os resultados obtidos.
A avaliação permitirá adotar as medidas pertinentes para a melhoria do sistema.
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Para a avaliação da vigilância de PB, serão utilizados os indicadores mostrados na Tabela 15.
Tabela 15. Indicadores para avaliar o sistema de vigilância de pneumonias bacterianas
Indicador

Padrão

Interpretação

Nível responsável

Número de supervisões recebidas
pelo hospital sentinela ao ano

1 supervisão
ao ano

Verifica o acompanhamento mais
próximo dos hospitais sentinela
pela equipe nacional

Nível nacional

Número de meses notificados no
sistema de vigilância para novas
vacinas (VINUVA)

12 meses

Número de casos suspeitos de
pneumonia investigados* com
radiografia de tórax e ficha de
notificação preenchida
Porcentagem de casos suspeitos
de pneumonia que têm registro de
vacinação
Porcentagem de casos suspeitos
de pneumonia que cumprem a
definição de caso provável de PB

≥250 casos
por ano; ≥21
casos por
mês
≥80%

20-40%

Mede o cumprimento dos
processos da vigilância

Hospital sentinela

Mede o cumprimento dos
primeiros passos da vigilância

Hospital sentinela

Contribui para estimar o impacto
da vacinação

Hospital sentinela

Mede a sensibilidade da
definição de caso suspeito

Hospital sentinela

Porcentagem de casos prováveis de
PB com amostra para hemocultura*

≥90%

Mede o cumprimento das
diretrizes de vigilância para o
diagnóstico etiológico

Hospital sentinela

Porcentagem de casos confirmados
de PB

≥10%

Mede a qualidade do diagnóstico
etiológico (obtenção, transporte
e processamento das amostras)

Hospital sentinela

Porcentagem de casos confirmados
de PB com sorotipificação

≥80%

Mede o desempenho do
laboratório sentinela e do LNR

Hospital sentinela
(nível nacional)

*Indicadores priorizados pela Rede Global de Vigilância.
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Para a avaliação da vigilância de MB, serão utilizados os indicadores mostrados na Tabela 16.
Tabela 16. Indicadores para avaliar o sistema de vigilância de meningites bacterianas
Indicador

Padrão

Interpretação

Responsável

Número de supervisões recebidas
pelo hospital sentinela ao ano*

1 supervisão
ao ano

Verifica o acompanhamento mais
próximo dos hospitais sentinela
pela equipe nacional

Nível nacional

Número de meses notificados no
VINUVA*

12 meses

Mede o cumprimento dos
processos da vigilância

Hospital sentinela

Mede o cumprimento dos
primeiros passos da vigilância

Hospital sentinela

Mede o cumprimento dos
processos da vigilância

Hospital sentinela

20

Avalia a sensibilidade do
sistema de vigilância. Mede a
sensibilidade da definição de
caso suspeito

Hospital sentinela

Porcentagem de casos suspeitos
de meningite com amostra de LCR
para identificação*

≥90%

Mede o cumprimento das
diretrizes de vigilância para o
diagnóstico etiológico

Hospital sentinela

Porcentagem de casos suspeitos de
meningite com amostra de sangue
para hemocultura*

≥90%

Mede o cumprimento das
diretrizes de vigilância para o
diagnóstico etiológico

Hospital sentinela

Porcentagem de casos confirmados
de MB

≥10

Mede a qualidade do diagnóstico
etiológico (obtenção, transporte
e processamento das amostras)

Hospital sentinela

Número de casos suspeitos de
meningite* investigados com LCR e
ficha de notificação preenchida

≥50 casos
por ano; ≥5
casos por
mês

Porcentagem de casos suspeitos
de meningite que têm registro de
vacinação
Porcentagem de casos suspeitos de
meningite que cumprem a definição
de caso provável de MB

% de casos confirmados de MB
com sorotipificação

≥80%

≥80%

Mede o desempenho do
laboratório sentinela e do LNR

Nível nacional

*Indicadores priorizados pela Rede Global de Vigilância.

5.9 Retroalimentação
As informações produzidas pelo hospital sentinela devem ser divulgadas e compartilhadas
com todos os interessados. As análises realizadas pelos níveis subnacional, nacional e
internacional devem ser divulgadas para aqueles que participam da rede de vigilância e
para outras partes interessadas. A rede de laboratórios sentinela do país, composta pelos
laboratórios dos hospitais e pelo LNR, deve ser incluída nesse processo.
Para realizar a retroalimentação, podem ser utilizados vários meios, como reuniões de
trabalho, fóruns de discussão, informações eletrônicas, páginas na Internet, boletins de
vigilância ou boletins específicos.
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Essas informações são extremamente importantes para a tomada de decisões em saúde
pública.

5.10 Investigação de casos de meningite
Todos os casos suspeitos de meningite exigem uma investigação clínica e epidemiológica
para estabelecer as medidas de proteção de contatos, quando indicado.
Os passos da investigação de um caso suspeito de meningite são:
1. Preencher os dados da ficha de notificação.
2. Analisar os resultados do LCR.
3. Se houver indícios do agente etiológico, ou se este foi identificado através de
testes rápidos, deve-se estabelecer o risco para os contatos próximos, ou seja, os
integrantes da família e as pessoas que frequentam as instituições onde a criança
esteve, como creches ou unidades de internação.
4. Estabelecer também o risco para os contatos portadores de doença com
imunossupressão ou crianças muito pequenas, especialmente as menores de 2
anos.
5. Identificar o histórico de vacinação do caso e seus contatos. As crianças menores
de 5 anos não vacinadas, ou vacinadas de forma inadequada, devem ser vacinadas.
Para o controle de um surto de meningite por meningococo, deve-se considerar o
uso de uma vacina do respectivo sorogrupo.
6. Instituir a quimioprofilaxia para os casos indicados, se possível nas primeiras 24
horas após a identificação do caso (consulte a Seção 11: Medidas de intervenção).
A vacinação não substitui a quimioprofilaxia.
7. Investigar se há outros casos semelhantes na instituição, localidade ou região.
8. Acompanhar o caso e seus contatos até o seu fechamento.

A determinação dos sorotipos e sorogrupos dessas
bactérias na Região das Américas é muito importante para
determinar as medidas de saúde pública pertinentes,
incluindo a introdução de vacinas contra esses patógenos
nos esquemas nacionais de vacinação.
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5.11 Medidas de intervenção
5.11.1 PROTEÇÃO DOS CONTATOS
Pneumonias e meningites por S. pneumoniae
A transmissão de pneumococo ocorre através das gotículas de saliva e por contato até as
primeiras 24 horas após o início da antibioticoterapia. Portanto, é recomendável adotar as
precauções padrão e específicas para o controle da infecção.
Meningite por N. meningitidis e por H. influenzae
A transmissão de N. meningitidis e de H. influenzae ocorre através das gotículas de saliva
e por contato até as primeiras 24 horas após o início da antibioticoterapia. Nos casos de
meningite por meningococo, é indicado o isolamento do paciente em um quarto individual,
nas primeiras 24 horas após o início da antibioticoterapia, e a adoção de medidas padrão e
específicas para o controle da infecção. No caso da meningite por Hib, é indicada a adoção
das medidas padrão e específicas para o controle da infecção. É imprescindível a busca e
acompanhamento de perto dos contatos na residência e outros contatos próximos, para
identificar os primeiros sinais da doença e realizar o tratamento adequado sem demora. Para
os contatos próximos, também é indicada a quimioprofilaxia.
Quimioprofilaxia
Para os casos de meningite por H. influenzae tipo b e N. meningitidis, recomenda-se a
administração profilática de um agente antimicrobiano eficaz, de acordo com os protocolos
de cada país.
Vacinação
Todos os contatos devem ser vacinados. No entanto, a vacinação não substitui a quimioprofilaxia,
uma vez que, após a vacinação, demorará algum tempo para o desenvolvimento da resposta
imune.
O próximo capítulo apresenta as vacinas disponíveis para prevenir as infecções causadas por
H. influenzae, N. meningitidis e S. pneumoniae.
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6. VACINAS
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Atualmente, existem três tipos diferentes de vacinas para esses agentes: vacinas
polissacarídicas (pneumococo e meningococo), vacinas conjugadas (Hib, meningococo e
pneumococo) e vacinas recombinantes (meningococo B).
As vacinas polissacarídicas têm limitações significativas: não induzem uma resposta imune
em crianças menores de 2 anos, têm pouco efeito no estado de portador, o nível de proteção
diminui em poucos anos e não geram uma resposta de memória.
As vacinas conjugadas são inativas e possuem uma proteína transportadora ligada ou
conjugada ao polissacarídeo da cápsula da bactéria (antigenicamente ativo). As proteínas
transportadoras utilizadas podem ser toxoide diftérico, toxoide tetânico, membrana externa
do meningococo ou proteína mutante de Corynebacterium diphtheriae. Essa conjugação
permite que o sistema imunológico de crianças menores de 2 anos identifique a proteína
e produza uma boa resposta de soroconversão de anticorpos durável ao longo do tempo,
porque são capazes de induzir memória imune e resposta humorais secundárias. Além disso,
foi demonstrado que produzem imunidade de grupo (efeito rebanho), pelo fato de diminuírem
a colonização bacteriana do trato respiratório dos vacinados, reduzindo assim a transmissão
a terceiros, incluindo aos adultos.
As vacinas recombinantes contra meningococo B atualmente disponíveis demonstraram
produzir uma boa resposta imune, inclusive em crianças menores de 1 ano.

6.1 Vacinas contra pneumococo
A vacina pneumocócica polissacarídica 23-valente (PPV23) é usada em muitos países da
Região. No entanto, como ocorre com outras vacinas polissacarídicas, tem suas limitações.
As vacinas conjugadas, que possuem uma proteína transportadora ligada ou conjugada ao
polissacarídeo da cápsula da bactéria, demonstraram grande impacto na redução de doenças
pneumocócicas invasivas e não invasivas.
Atualmente, a maioria dos países da Região das Américas incorporou uma das duas vacinas
conjugadas disponíveis (PCV10 e PCV13) ao esquema do programa de imunização. O esquema
deve ser selecionado de acordo com sua situação epidemiológica.
Todas as vacinas conjugadas contra pneumococo contêm os polissacarídeos capsulares
contra os quais se pretende imunizar e induzem anticorpos antipolissacarídeos específicos
para proteger da infecção.
As vacinas conjugadas contra pneumococo são seguras e sua alta eficácia, comprovada
contra infecções invasivas, cobre entre 75% e 90% das cepas prevalentes em crianças.
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Na Tabela 17 são mostradas as características das vacinas contra pneumococo disponíveis
para crianças menores de 5 anos.
Tabela 17. Características das vacinas contra o pneumococo
Tipo de vacina
Composição

Conjugadas

De polissacarídeos

PCV10: polissacarídeos 1, 4, 5, 6B, 7F,
9V, 14, 23F conjugados com a proteína
D derivada de H. influenzae não
tipificável; 18C conjugado ao toxoide
tetânico e 19F conjugado ao toxoide
diftérico

1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A,11A, 12F, 14,
15B, 17F, 18C, 19A, 19F,
20, 22F, 23F e 33F

PCV13: polissacarídeos 1, 3, 4, 5,
6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F
conjugados com a proteína CRM197cepa mutante proteica de C.

diphtheriae
Dose e via de
administração

0,5 mL por via intramuscular

0,5 mL por via intramuscular (de preferência)
ou subcutânea

Indicação

Prevenção da doença pneumocócica
em crianças

Prevenção adicional da doença
pneumocócica em crianças com
comorbidades

Idade mínima

6 semanas

2 anos

Esquema

Existem três esquemas em uso:
◆ 3+0 doses: crianças com
2, 4 e 6 meses
◆ 2+1 doses: crianças 2 e 4
meses um reforço >6 meses
após a segunda dose
◆ 3+1 doses: crianças com 2, 4
e 6 meses e um reforço >6
meses após a terceira dose

Dose única para crianças com algumas
comorbidades
Os imunodeprimidos devem receber duas
doses, com intervalo de três anos para
crianças <10 anos e de 5 anos para crianças
>10 anos e adultos.

As crianças que se recuperaram de DPI
não vacinadas devem receber a dose
adequada para a sua idade
Apresentação

PCV10: frasco de dose única e de 2
doses

Dose única (seringa preenchida)

PCV13: frasco de dose única (seringa
preenchida)
Conservação

Entre 2 a 8°C (não congelar)

Eficácia

Para a DPI, com um esquema de 3+0, é
estimada em 71%; e com um esquema
de 3+1, é estimada em 93%

Entre 60% e 80% em crianças
imunocompetentes >2 anos

Eventos adversos

Reações locais: 10% a 20%

Reações locais: dor, eritema e induração no
local da aplicação em 30% a 50% dos Casos

Reações graves são extremamente raras
Intercambialidade
das vacinas

Recomenda-se completar o esquema
com o mesmo tipo de vacina
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Não se aplica

Tipo de vacina

Conjugadas

De polissacarídeos

Coadministração
com outras vacinas

Pode ser administrada com outras
vacinas do PAI na mesma consulta
(com uma seringa diferente e em local
de injeção diferente).

Em crianças, deve ser aplicada pelo menos 8
semanas após a vacina conjugada

Duração da
proteção

Os dados disponíveis sugerem
proteção de pelo menos 4 a 6 anos em
crianças saudáveis

Em crianças menores de 10 anos, de 3 a 5
anos

Em crianças com infecção pelo HIV,
pode ser necessário um reforço
Contraindicações

Precauções

Reação alérgica grave após dose prévia
ou a algum componente da vacina,
incluindo o toxoide diftérico

Reação alérgica grave após dose prévia ou a
algum componente da vacina
Gravidez

Pessoas com doença moderada ou grave devem se recuperar antes de serem
vacinadas
DPI, doença pneumocócica invasiva; PAI, Programa Ampliado de Imunizações.

6.2 Vacina contra hib
As vacinas conjugadas contra Hib são utilizadas desde o início da década de 1990 e sua
administração é considerada uma intervenção de saúde altamente eficaz. Em 2017, 191 países
(98% dos Estados Membros da OMS) haviam incluído essas vacinas em seus programas de
imunização. Na Região das Américas, todos os países usam essa vacina. O uso de vacinas
conjugadas contra Hib conseguiu reduções significativas nas doenças invasivas por Hib,
superiores a 90%.
A colonização nasofaríngea por Hib também diminuiu consideravelmente nas populações
com ampla cobertura de imunização contra a bactéria, o que se deve em parte à imunidade
de rebanho conferida pelo uso de vacinas conjugadas contra Hib.
Todas as vacinas atualmente autorizadas contra as doenças por Hib são conjugadas, mas
diferem na proteína transportadora, no método de conjugação química, no tamanho do
polissacarídeo e no adjuvante utilizados, o que proporciona propriedades imunológicas
ligeiramente diferentes.
Na Tabela 18 são mencionadas as características das vacinas conjugadas contra Hib.
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Tabela 18. Características das vacinas conjugadas contra o Hib
PRP*-OMP: conjugada com o complexo proteico do Neisseria meningitidis

Composição

PRP-T: conjugada com o toxoide tetânico
PRP-CRM197 (HbOC): conjugada com uma cepa mutante proteica do C. diphteriae
Dose e via de
administração

0,5 mL por via intramuscular

Indicação

<5 anos
>5 anos com fatores de risco: asplenia anatômica ou funcional e imunodeprimidos
(incluindo portadores de HIV)

Idade mínima

>6 semanas

Esquema

Atualmente estão em uso:
◆ 2, 4 e 6 meses de idade sem reforço
◆ 2 e 4 meses de idade mais uma dose de reforço
◆ 2, 4 e 6 meses de idade mais uma dose de reforço
◆ A dose de reforço pode ser administrada entre 12 e 18 meses de vida

Apresentação

Vacina monovalente de 1 e 10 doses
Vacina combinada com meningococo sorogrupo C de 1 dose
Vacina combinada com difteria, tétano e coqueluche de 1, 2 e 10 doses (tetravalente)
Vacina combinada com difteria, tétano, coqueluche e hepatite B de 1, 2, 5 e 10 doses
(pentavalente)
Vacina combinada com difteria, tétano, coqueluche acelular e pólio inativada de 1 dose
(pentavalente)
Vacina combinada com difteria, tétano, coqueluche acelular, hepatite B e pólio
inativada de 1 dose (hexavalente)

Conservação

Entre 2 a 8°C (não congelar)

Eficácia

Resposta imune adequada um mês após finalizar a série primária
A indução da memória imune é um marcador relevante de proteção de longo prazo

Eventos adversos

Dor no local da injeção em 20–25% dos vacinados nas primeiras 24 horas, com
remissão espontânea em 3 dias
Febre em 2% dos vacinados
Eventos adversos graves são raros

Coadministração
com outras
vacinas

Pode ser injetada ao mesmo tempo que as vacinas habituais do PAI

Duração da
proteção

Os esquemas em uso resultaram em controle satisfatório das doenças por Hib

Contraindicações

Reação alérgica grave após uma dose prévia ou alergia grave a qualquer componente da
vacina

Precauções

Pessoas com doença moderada ou grave devem se recuperar antes de serem vacinadas

A vacina contra o Hib, em injeção separada, administrada concomitantemente com
outra deve ser injetada em um local diferente do corpo. Não devem ser misturadas no
frasco ou na seringa com outra vacina
Alguns países relataram um ligeiro aumento da incidência de Hib, embora esse
aumento seja muito menor que os níveis do período pré-vacinal. A informação
disponível é insuficiente para determinar se é necessária uma dose de reforço

*A cápsula de Hib é composta por repetidos polímeros de ribosil e ribitol fosfato
(PRP, na sigla em inglês), fator associado à virulência da bactéria.
‡Existem diferentes tipos de apresentações: seringas preenchidas e frascos com a vacina
diluída ou liofilizada, para ser diluída. HIV, vírus da imunodeficiência humana.
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6.3 Vacinas contra meningococo
Existem várias vacinas que permitem controlar a doença meningocócica invasiva:
◆ Vacinas conjugadas contra meningococo A.
◆ Vacinas recombinantes contra meningococo B.
◆ Vacinas conjugadas contra meningococo C.
◆ Vacinas conjugadas tetravalentes contra meningococos (A, C, W, Y).
◆ Vacinas polissacarídicas contra meningococos (A, C, W, Y).
As primeiras vacinas disponíveis foram as polissacarídicas; no entanto, elas têm as limitações
mencionadas no item anterior (6.1 – Vacinas contra Hib).
Desde 1999, há vacinas conjugadas contra meningococo C disponíveis e que têm sido
amplamente utilizadas.
Desde 2005, foi autorizada nos Estados Unidos da América, Canadá e Europa uma vacina
conjugada meningocócica tetravalente (grupos A, C, W e Y) para crianças e adultos.
Em junho de 2015, mais de 220 milhões de pessoas entre 1 e 29 anos receberam a vacina
conjugada contra meningococo A em 16 países do “Cinturão Africano da Meningite”.
A primeira vacina recombinante contra meningococo B, que consiste em uma combinação de
quatro componentes proteicos, está disponível desde 2014. Na Europa, a vacina recombinante
contra meningococo B é utilizada desde 2013.
A decisão de introduzir uma vacina contra meningococo, quais faixas etárias da população
serão consideradas e qual vacina escolher depende da situação epidemiológica de cada
país. Os países com alta carga da doença em crianças pequenas devem vacinar crianças
<1 ou <2 anos de idade. É importante incluir uma campanha de atualização para crianças e
adolescentes devido à alta prevalência de portadores nessa faixa etária.
A seguir, são mostradas na Tabela 19 as vacinas contra meningococo disponíveis.
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Tabela 19. Características das vacinas contra o meningococo
Tipo de vacina
Composição

Conjugadas
Polissacarídeos dos
sorogrupos A, C, W, Y
Conjugados com uma
proteína (toxoide tetânico,
diftérico ou CRM197 – cepa
mutante proteica de C.
diphteriae)

Polissacarídeos
Sorogrupos A, B, C, W e Y
O sorogrupo B não está
amplamente disponível

Recombinantes
Quatro antígenos do
sorogrupo B (proteínas
recombinantes de adesão
NadA*, de fusão FHbp*
e NHBA* e de membrana
externa PorA*)
Dois antígenos do sorogrupo
B (proteínas recombinantes
de fusão FHbp* de
subfamílias A05 e B01)

Dose e via de
administração

0,5 mL por via intramuscular 0,5 mL por via subcutânea

0,5 mL por via intramuscular

Indicação

Para o controle da doença,
de acordo com a situação
epidemiológica do país

É utilizada para o controle
de surtos de doenças
meningocócicas

Para o controle da doença,
de acordo com a situação
epidemiológica do país

Idade mínima

>2 meses

>2 anos

>2 meses

Apresentação

Monovalente sorogrupo A –
frasco de 10 doses

Monovalente sorogrupo B
(pouco disponível)

Monovalente sorogrupo B –
seringa preenchida 1 dose

Monovalente sorogrupo C –
seringa preenchida 1 dose;
frasco de 1 dose

Bivalente sorogrupos A e C –
frascos de 1, 10 e 50

Combinada Hib + sorogrupo
C – frasco de 1 e 10 doses

Esquema

Trivalente sorogrupos A, C
e W – frascos de 1, 10 e 50
doses

Tetravalente sorogrupos A,
C, W e Y – frasco de 1 dose

Tetravalente sorogrupos
A, C, W e Y – frasco de 10
doses

Duas doses a partir dos
2 meses de idade (com 2
meses de intervalo entre
elas, mínimo 1); reforço

Dose única

>1 ano de idade
Adolescentes e adultos
recebem uma dose
Vacina combinada com Hib:
3 doses aos 2, 4, 6 meses e
reforço entre 12-15 meses
de idade

Conservação

3 doses com 2 meses de
intervalo (mínimo 1) a partir
dos 2 meses de idade;
reforço >1 ano de idade;
para aqueles que começam
aos 6 meses de idade são
2 doses mais um reforço >1
ano de idade;
>1 ano de idade,
adolescentes e adultos
recebem 2 doses com 2
meses de intervalo ou,
conforme o produto, 3
doses com 2 meses de
intervalo entre a primeira e
a segunda e 4 meses entre a
segunda e a terceira

Entre 2 e 8°C (não congelar)
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Tipo de vacina
Eficácia

Conjugadas
As vacinas conjugadas, além
da proteção individual de
longa duração, induzem
memória imunológica
e diminuem o número
de portadores, gerando
imunidade de rebanho

Polissacarídeos
Sorogrupo A: 85-100% em
crianças >2 anos e adultos,
mas é de curta duração

Recombinantes
As vacinas recombinantes
produzem proteção
individual de longa duração.

Sorogrupo B: baixa resposta
imune
Sorogrupo C: superior a
85% em adultos e crianças
mais velhas, 70% (IC95%)‡:
5-91%) <5 anos e 55%
(IC95%: 14-76%) em crianças
de 2-3 anos
Sorogrupo W e Y é
imunogênica em >2 anos
A resposta imune ocorre 1014 dias após a vacinação
Não induz memória
imunológica
A duração dos níveis de
anticorpos protetores
diminui com o tempo

Eventos adversos

Dor, vermelhidão e inchaço
no local da injeção. Febre
e irritação são pouco
frequentes

Dor e vermelhidão no local
da injeção em 4%-56% das
pessoas vacinadas

Dor e vermelhidão no local
da injeção; fadiga, dor de
cabeça e muscular

Febre relatada em <5% dos
vacinados (mais comum em
crianças pequenas)

Febre e irritação (mais
frequentes em <2 anos)

Reações graves são extremamente raras
Coadministração
com outras vacinas

Pode ser administrada com outras vacinas do PAI na mesma consulta, mas com uma
seringa diferente e em local de injeção diferente

Duração da proteção Proteção de longo prazo
para pessoas vacinadas e
para outras pessoas

Contraindicações

2 a 3 anos para crianças <4 anos que
receberam 1 dose
3 anos ou mais para crianças em idade
escolar e adultos que receberam 1 dose
para os sorogrupos A e C

Proteção de
longo prazo
para pessoas
vacinadas

Reação alérgica grave após uma dose prévia ou alergia grave a qualquer
componente da vacina

*Proteínas de adesão NadA (Adesina A de Neisseria), de fusão FHbp (proteína de fusão do fator H) e NHBA
(antígeno de fusão de Neisseria com heparina) produzida em células de E. coli através da tecnologia de DNA
recombinante e vesículas da membrana externa (OMV) de Neisseria meningitidis grupo B (25 mcg) da cepa
NZ98/254 medida como quantidade de proteína total contendo PorA P1. ‡IC95%, intervalo de confiança de 95%.
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GLOSSÁRIO
Alvéolo: pequenos espaços aéreos onde ocorre a troca gasosa entre O2 e CO2.
Ângulo costofrênico: é o espaço angular que se forma entre o diafragma e a costela em
ambos os lados do tórax e que, na radiografia, é observado de forma radiolúcida, quando
está livre de líquidos.
Antisséptico: substância aplicada à pele ou mucosas para inibir o crescimento microbiano.
Atelectasia: perda de volume pulmonar por absorção de ar no tecido pulmonar distal a uma
obstrução das vias aéreas (por exemplo, tampão de muco). O tecido pulmonar entra em
colapso e se contrai como um leque. A imagem observada na radiografia corresponde a uma
banda densa geralmente disposta em forma triangular com o vértice direcionado para a área
hilar.
Bacteremia: presença transitória de bactérias no sangue.
Broncograma aéreo: imagem radiolúcida (“preta”) com aspecto linear, ramificada, produzida
pelo contraste entre o conteúdo aéreo de um brônquio e a densidade produzida por infiltrados
alveolares que o rodeiam.
Clorexidina alcoólica: é uma solução alcoólica de clorexidina a 2% usada como antisséptico
tópico.
Consolidação: infiltrado alveolar confluente, denso, em geral homogêneo ou com aspecto de
algodão, que envolve um lobo completo, um segmento ou parte de um segmento pulmonar.
Geralmente, contém imagens de broncograma aéreo e vem acompanhada de Sinal da silhueta
(veja na página a seguir). Ocasionalmente, está associada a derrame pleural.
Hemocultura: amostra de sangue, obtida através de uma punção venosa, que é inoculada em
um ou mais frascos com caldo de hemocultura.
Hemocultura contaminada: é o isolamento de um micro-organismo que foi introduzido no
frasco de hemocultura no momento da coleta da amostra de sangue ou durante o seu
processamento, mas que não é encontrado no sangue do paciente.
Hipoacusia: perda ou diminuição da audição que pode afetar um ou ambos os ouvidos.
Infiltrado: qualquer densidade patológica dos campos pulmonares que aparece na radiografia
de tórax.
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Infiltrado alveolar: infiltrado pulmonar denso, de aspecto homogêneo esponjoso ou de
algodão, que traduz a ocupação do espaço aéreo alveolar por líquido (pus, edema).
Infiltrado intersticial: densidade radiológica de aspecto linear ou reticular que segue o
trajeto dos vasos e brônquios, e que traduz um processo que compromete estruturas do
interstício pulmonar. Geralmente, apresenta-se de forma difusa, dando à radiografia de tórax
um aspecto “sujo”.
Interstício: tecido pulmonar localizado fora dos alvéolos e brônquios; inclui o tecido de
suporte, vasos sanguíneos e linfáticos.
Iodopovidona: é uma solução aquosa de iodo com polivinilpirrolidona usada como antisséptico
tópico, em forma de solução ou pomada.
Movimento involuntário da cabeça: movimento da cabeça, sincronizado com a inspiração,
indicando o uso de músculos acessórios em casos de dificuldade respiratória grave.
Sepse ou septicemia: infecção na corrente sanguínea. Geralmente ocorre quando uma
quantidade muito grande de bactérias entra no sangue e não é eliminada pelos glóbulos
brancos. Está associada a sintomas clínicos graves e pode ser fatal (choque séptico).
Série de hemoculturas: duas a três hemoculturas obtidas por meio de punções venosas
diferentes e temporariamente relacionadas.
Set de hemoculturas: tipo de frascos em que é inoculada uma amostra de sangue obtida
para hemocultura. O set de hemocultura pode ser constituído por um frasco aeróbio e um
anaeróbio; dois frascos aeróbios; e, em alguns casos, apenas um frasco aeróbio (crianças
com peso inferior a 13 kg).
Sinal da silhueta: apagamento de uma borda ou contorno que, em condições normais, está
bem definido. Por exemplo, a opacidade da pneumonia apaga a silhueta ou o limite com
estruturas vizinhas, como o coração, diafragma etc.
Sistema de hemocultura automatizado: os frascos de hemocultura são incubados em um
equipamento que detecta automaticamente o crescimento bacteriano.
Sistema de hemocultura manual: os frascos de hemocultura são incubados em uma estufa
que não possui mecanismos para detectar crescimento bacteriano; portanto, os frascos
devem ser inspecionados visualmente.
Subcultura: transferência da hemocultura ou de um caldo de cultura com LCR, LP ou
outra amostra proveniente de cavidades estéreis para outra placa, como a placa de ágar
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sangue de carneiro 5% e a placa de ágar chocolate, quando há evidências macroscópicas
de desenvolvimento microbiano ou houve um alarme de amostra positiva (no caso de
hemoculturas automatizadas). A subcultura sempre deve estar associada a uma coloração
de Gram da amostra.
Subcultura cega: transferência da hemocultura para uma placa de ágar sangue de carneiro
5% e para uma placa de ágar chocolate quando NÃO há evidências macroscópicas de
desenvolvimento microbiano. É indicada em sistemas de hemocultura manual (não em
automatizados) e tem como objetivo aumentar o isolamento de bactérias que sofrem autólise
rapidamente, como no caso do pneumococo.
Subcultura terminal: transferência da hemocultura para uma placa de ágar de sangue de
carneiro 5% e para uma placa de ágar chocolate, ao término do período de incubação, antes
de entregar um resultado negativo. É indicado em sistemas de hemocultura manuais, mas
não em sistemas automatizados, devido ao seu desempenho nulo.
Taquipneia: aceleração da frequência respiratória. Em bebês com menos de 2 meses, é uma
frequência respiratória superior a 60 respirações/minuto; em bebês com idade entre 2 e 11
meses, superior a 50 respirações/minuto; e em crianças de 12 meses a 5 anos, superior a 40
respirações/minuto.
Tintura de iodo: é uma solução alcoólica de iodo a 2% usada como antisséptico tópico.
Volume de sangue inadequado: o volume de sangue coletado é <80% do volume de sangue
recomendado para um teste laboratorial.

- 76 -

REFERÊNCIAS
Alamadi YM, Aldeyab MA, McElnay JC et al. Clinical and economic impact of contaminated
blood cultures within the hospital setting. J Hosp Infect. 2011;77(3):233-6.
Baquero-Artigao F, Hernández-Sampelayo T, Navarro ML. Meningitis bacteriana. An Pediatr
Contin. 2007;5:22-9.
Barenfanger J, Drake C, Lawhorn J, et al. Comparison of chlorhexidine and tinture of iodine for
skin antisepsis in preparation for blood sample collection. J Clin Microbiol. 2004;42:2216-7.
Baraff LJ, Lee SI, Schriger DL. Outcomes of bacterial meningitis in children: a meta-analysis.
Pediatr Infect Dis J. 1993;12:392.
Baron EJ, Weinstein MP, Dunne WM, Yagupski P, Welch DF, Wilson D.M. Cumitech 1C: Blood
Cultures IV. Washington, DC: ASM Press; 2005.
Baron J. Transport amostras clínicas. Em: Murray PR, ed. Manual of Clinical Microbiology 11th
Ed. Washington DC: ASM; 2015.
Bourbeau P, Riley J, Heiter BJ et al. Use of the Bact Alert blood culture system for culture of
sterile body fluid other than blood. J Clin Microbiol. 1998;36(11):3273-7.
Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and prevention of vaccinepreventable diseases. Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S, eds. 13th ed. Washington D.C. Public
Health Foundation; 2015.
Clinical and Laboratory Standards Institute. 2007. Principles and Procedures for Blood
Cultures; Approved Guideline 6 Ed. Wayne, PA: CLSI document M47-A; 2007.
Clinical and Laboratory Standards Institute. 2006. Body Fluid Analysis for Cellular Composition:
Approved Guideline. CLSI document H56-A. Wayne, PA: CLSI; 2006.
Clinical and Laboratory Standards Institute. 2012. Collection, Transport, Preparation, and
Storage of Specimen for Molecular Methods. MM13-A. 2012;25(31).
Cockerill FR III, Wilson JW, Vetter EA et al. Optimal testing parameters for blood cultures. Clin
Infect Dis 2004; 38:1724-30.
de Cueto M, Pascual A. El hemocultivo pediátrico, indicaciones y técnica. An Pediatr Contin.
2007;5(5):279-82.

- 77 -

de Oliveira LH, Trumbo SP, Ruiz Matus C, Sanwogou NJ, Toscano CM. Pneumococcal conjugate
vaccine introduction in Latin America and the Caribbean: progress and lessons learned.
Expert Rev Vaccines. 2016;15(10):1295-304.
de Oliveira LH, Camacho LA, Coutinho ES, Martinez-Silveira MS, Carvalho AF, Ruiz-Matus C,
et al. Impact and effectiveness of 10 and 13-valent pneumococcal conjugate vaccines on
hospitalization and mortality in children aged less than 5 years in Latin American countries:
a systematic review. PLoS One. 2016;11(12):e0166736.
Deiros L, Baquero-Artigao F, Garcia-Miguel N. Derrame pleural paraneumónico: revisión de 11
años. An Pediatr. 2006;64:40-45.
Falguera M, López A, Nogues JM et al. Evaluation of the polymerase chain reaction method for
detection of Streptococcus pneumoniae DNA in pleural fluid samples. Chest. 2002;122:2212-6.
Gray J, Gossain S, Morris K. Three years survey of bacteremia and fungemia in a pediatric
intensive care unit. Pediatr Infect Dis J. 2001;20:416-21.
Hall KK, Lyman JA. Updated review of blood culture contamination. Clin Microbiol Rev. 2006;
19:788-802.
Heymann DL (ed.). El control de las enfermedades transmisibles. 20ª ed. Washington, D.C.:
OPS; 2017.
Isaacman DJ, Karasic RB, Reynolds LA, et al. Effect of number of blood cultures and volume
of blood on detection of bacteremia in children. J Pediatr. 1996;128:190-5.
Kellog JA, Manzella JP, Bankert DA. Frecuency of low-level bacteremia in children from birth
to fifteen years of age. J Clin Microbiol. 2000;38:2181-5.
Kellogg JA, Ferrentino FL, Goodstein MH et al. Frequency of low-level bacteremia in infants
from birth to two months of age. Pediatr Infect Dis J. 1997;16:381-5.
Kellogg JA, Ferrentino FL, Liss J, et al. Justification and implementation of a policy requiring
two blood cultures when one is ordered. Lab Med. 1994;25:323-30.
Laboratory Methods for the Diagnosis of Meningitis Caused by Neisseria meningitidis,
Streptococcus pneumoniae, and Haemophilus influenzae. WHO Manual, Second Edition, 2011.
Li J, Plorde J, Carlson L. Effects of volume and periodicity on blood cultures. J Clin Microbiol.
1994;32:2829-31.

- 78 -

Little JR, Murray PR, Traynor PS et al. A randomized trial of povidone-iodine compared
with iodine tincture for venipuncture site disinfection: effect on rates of blood culture
contamination. Am J Med. 1999;107:119-25.
Maiwald M, Chan ES. The forgotten role of alcohol: a systematic review and meta-analysis
of the clinical efficacy and perceived role of chlorhexidine in skin antisepsis. PLoS One.
2012;7(9):e44277.
Mayoral C, Norona MR, Baroni R, et al. Evaluation of a nested –PCR assay for Streptococcus
pneumoniae detection in pediatric patients with community-acquired pneumonia. Rev Argent
Microbiol. 2005;37:184-8.
McGowan KL, Foster JA, Coffin SE. Outpatient pediatric blood cultures: time to positivity.
Pediatrics. 2000;106:251-5.
Menzies SM, Rahman N, Wrightson J, et al. Blood culture bottle culture of pleural fluid in
pleural infection. Thorax. 2011;66:658-62.
Mermel LA, Allon M, Bouza E, et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management
of intravascular catheter related infection. 2009 update by the infectious Diseases Society of
America. Clin Infect Dis. 2009;49:1-45.
Mimoz O, Karim A, Mercat A et al. Chlorhexidine compared with povidone-iodine as skin
preparation before blood culture: a randomized controlled trial. Ann Intern Med. 1999;
131:834-7.
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Diagnóstico y tratamiento de enfermedades
prevalentes graves de la infancia (0-5 años). 2. Ed. Washington D.C.: OPS/PALTEX; 2004.
Organização Pan-Americana da Saúde. Grupo Técnico Assessor sobre Doenças Preveníveis por
Vacinas. XXIII Reunião. Varadero, Cuba, 1-3 de julho de 2015. Disponível em: http://www.paho.
org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1862%3 Atechnical-advisory-groupvaccine-preventable-diseases&catid=1549%3Ainformation- products&Itemid=39430&lang=es
[consultado em 21 de agosto de 2019].
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Informe Regional de SIREVA II: Datos por
país y por grupos de edad sobre las características de los aislamientos de Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis, en procesos invasores, 20002005. Washington, D.C.: OPS; 2007.
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Informe Regional de SIREVA II, 2013: Datos por
país y por grupos de edad sobre las características de los aislamientos de Streptococcus

- 79 -

pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis, en procesos invasivos
bacterianos. Washington, D.C.: OPS; 2016.
Organización Panamericana de la Salud. Procedimientos para el diagnóstico de Neumonías
y Meningitis Bacterianas y la caracterización de cepas de Streptococcus pneumoniae y
Haemophilus influenzae, SIREVA II Grupo Microbiologia, Instituto Nacional de Salud Bogotá
– Colombia, 2012
Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones
Asociadas a la Atención de Salud”. Washington, D.C.: OPS, 2010
Ostensen H, Pettersson H, eds. The WHO manual of diagnostic imaging: radiographic
anatomy and interpretation of the chest and the pulmonary system. Singapore: World Health
Organization in collaboration with International Radiology Society: 2006. Disponível em
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43293/9241546778_eng.pdf? sequence = 1
[consultado em 22 de agosto de 2019].
Pitetti RD, Choi S. Utility of blood cultures in febrile children with UTI. Am Journal Emerg Med.
2002;20:271-4.
Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA, eds. Vaccines. 7th ed. Philadelphia: Elsevier: 2017. Proehl
JA, Leviner S, Bradford JY, Storer A, et al. Clinical practice guideline: prevention of blood
culture contamination. Emergency Nurses Association. 2012:1-12.
Reimer LG. Procedures for the storage for microorganisms. Em: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen
JH, et al. Manual of Clinical Microbiology (8th ed), Washington DC: ASM Press; 2003:67-73.
Samra Z, Shmuely H, Nahum E, et al. Use of the NOW Streptococcus pneumoniae urinary
antigen test in cerebrospinal fluid for rapid diagnosis of pneumococcal meningitis. Diagn
Microbiol Infect Dis. 2003;45(4):237-40.
Schelonka RL, Chai MK, Yoder BA, et al. Volume of blood required to detect common neonatal
pathogens. J. Pediatr. 1996; 129:275-8.
Sevjar JJ, Johnson D, Popovic T, et al. Assessing the risk of laboratory–acquired meningococcal
disease. J Clin Microbiol. 2005;43:4811-3.
Stonecypher K. Going around in circles: Is this the best practice for preparing the skin? Crit
Care Nurse. 2009;32:94-8.

- 80 -

Thomson RB, Miller M. Specimen collection, transport and processing: bacteriology. Em: Murray
PR, Barón EJ, Jorgensen JH, Pfaller MA, Yolken RH, editores. Manual of Clinical Microbiology.
8th ed. Washington DC.: American Society for Microbiology; 2003:286-331.
Wahl B, O’Brian KL, Greenbaum A and al. Burden of Streptococcus pneumoniae and
Haemophilus influenza type b disease in the era of conjugate vaccines: global, regional, and
national estimates for 200-2015. The Lancet 2018; 6: e744-e757
Walker CL, Rudan I, Liu L, Nair H, Theodoratou E, Bhutta ZA, et al. Global burden of childhood
pneumonia and diarrhoea. The Lancet 2013;381(9875):1405-16.
Wiswell TE, Hachey WE. Multiple site blood cultures in the initial evaluation for neonatal
sepsis during the first week of life. Pediatr Infect Dis J. 1991;10:365-9.
World Health Organization. Vaccine-Preventable Diseases Surveillance Standards. Haemophilus
influenzae. Last updated: September 5, 2018. [consultado em 21 de agosto de 2019].
World Health Organization. Vaccine-Preventable Diseases Surveillance Standards.
Meningococcus. Last updated: September 5, 2018. [consultado em 21 de agosto de 2019].
World Health Organization. Vaccine-Preventable Diseases Surveillance Standards.
Pneumococcus. Last updated: September 5, 2018. [consultado em 21 de agosto de 2019].
World Health Organization. Changing epidemiology of pneumococcal serotypes after
introduction of conjugate vaccine: WER. 2010;85:425-36.
World Health Organization. Haemophilus influenzae type b (Hib) Vaccination Position Paper –
July 2013. WER. 2013;88(39):413-26.
World Health Organization. Meningococcal vaccines: WHO position paper, November 2011.
WER. 2011;86(47):521-39.
World Health Organization. Pneumococcal vaccines WHO position paper—February 2019.
WER. 2019; 94(8):85-104.

- 81 -

ANEXO 1. Ficha de notificação de casos de pneumonia bacteriana
Hospital

Nº prontuário:

Nº ficha notificação:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE / Nome e sobrenome:
Sexo: M______ F______

Nome e sobrenome do pai ou da mãe:

Data de nascimento: _____/______/______

Idade: anos: _____ meses: _____ dias: _____

Procedência: Cidade 		Estado: 									
2. ADMISSÃO
Data de início da doença:
_____/______/______

Data de admissão:
_____/______/______

Diagnóstico à data de admissão:

Uso de antibióticos (ATB) nas últimas 72 horas:
Sim______ Especificar ATB____________________________ Não______ Desconhecido ______________
3. DADOS CLÍNICOS
Foi feito Rx de Tórax? Sim _____ Não _____ Data da radiografia: _____/______/______ Resultado: Normal _____ Compatível com pneumonia bacteriana _____
Compatível com pneumonia viral _____ Misto _____ Inconclusivo _____ Outra _____ Desconhecido _____
Padrão da radiografia: Alveolar/Consolidação: _____ Atelectasia: _____ Broncograma aéreo: _____ Derrame pleural: _____ Infiltrado intersticial: _____ Outros: _____
Descrever outros: ________________________________________________________
4. HISTÓRICO DE VACINAÇÃO:

Apresentou cartão de vacinação? Sim______ Não______
Informação verbal? Sim______ Não______

Hib: Sim______ Não______ Desconhecido______

Nº. de doses:

Data da última dose:
_____/______/______

Pneumococo (PCV): Sim______ PCV10______
PCV13 ______ Outra______
Não______ Desconhecido______

Nº. de doses:

Data da última dose:

Meningococo: Sim______ ACWY Conjugada______
ACWY Polissacarídeos______
B Recombinante______ C Conjugada______
Outra______ Não______ Desconhecido______

Nº. de doses:

_____/______/______
Data da última dose:
_____/______/______

5. AMOSTRAS BIOLÓGICAS:
5.1 OBTENÇÃO DE AMOSTRA: Anote os exames solicitados com um X
Hemocultura 1

Data de obtenção _____/______/______

Hora: ________

Hemocultura 2

Data de obtenção _____/______/______

Hora: ________

Líquido pleural

Data de obtenção _____/______/______

Hora: ________

5.2 RESULTADOS
Cultura de líquido pleural
Data: _____/______/______

Spn________ Hi________ Negativo________
Sorotipo/sorogrupo: ________

Outra bactéria:

Gram de líquido pleural
Data: _____/______/______

Spn________ Hi________ Negativo________
Sorotipo/sorogrupo: ________

Outra bactéria:

PCR de líquido pleural
Data: _____/______/______

Spn________ Hi________ Negativo________
Sorotipo/sorogrupo: ________

Outra bactéria:

Hemocultura 1
Data: _____/______/______

Spn________ Hi________ Negativo________
Sorotipo/sorogrupo: ________

Outra bactéria:

Hemocultura 2
Data: _____/______/______

Spn________ Hi________ Negativo________
Sorotipo/sorogrupo: ________

Outra bactéria:

Gram de hemocultura
Data: _____/______/______

Spn________ Hi________ Negativo________
Sorotipo/sorogrupo: ________

Outra bactéria:

PCR de hemocultura
Data: _____/______/______

Spn________ Hi________ Negativo________
Sorotipo/sorogrupo: ________

Outra bactéria:

6. EVOLUÇÃO DO PACIENTE:
Condição de alta: Vivo sem sequelas______ Vivo com sequelas______ Faleceu______ Encaminhado______ Alta voluntária____________________
Diagnóstico à alta: ___________________________________________ Data: _____/______/______
7. DIAGNÓSTICO À ALTA:
Pneumonia Bacteriana______ Meningite Bacteriana______ Sepse______ Outro______ Outra Pneumonia______ Outra Meningite______ Desconhecido_______
8. CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CASO:
Confirmado Hi ______ Confirmado Spn______ Confirmado Outra______ Provável______ Inadequadamente investigado______ Descartado______
OBSERVAÇÕES
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ANEXO 2. Ficha de notificação de casos de meningite bacteriana
Hospital

Nº prontuário:

Nº ficha notificação:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE / Nome e sobrenome:

Nome e sobrenome do pai ou da mãe:

Sexo: M ________ F ________

Data de nascimento: _____/______/______

Procedência: Cidade: 			
2. ADMISSÃO
Data de início da doença:: _____/______/______

Estado:
Data de admissão:
_____/______/______

Diagnóstico à data de admissão:

Uso de antibióticos (ATB) nas últimas 72 horas:
Sim ________ Especificar ATB______________Não________Desconhecido ________
3. DADOS CLÍNICOS:
4. HISTÓRICO DE VACINAÇÃO

Apresentou cartão de vacinação? Sim________ Não________
Informação verbal? Sim________ Não________

Hib: Sim________ Não________ Desconhecido________

Nº. de doses:

Data da última dose:
_____/______/______

Pneumococo (PCV): Sim: ______ PCV10______
PCV13______ Outra:
Não______ Desconhecido______

Nº. de doses:

Data da última dose:

Meningococo: Sim______
ACWY Conjugada______ ACWY Polissacarídeos______
B Recombinante______ C Conjugada______ Outra______
Não______ Desconhecido______

Nº. de doses:

_____/______/______
Data da última dose:
_____/______/______

5. AMOSTRAS BIOLÓGICAS:
5.1 OBTENÇÃO DE AMOSTRA: Anote os exames solicitados com um X
Hemocultura 1

Data de obtenção _____/______/______

Hora: ________

Hemocultura 2

Data de obtenção _____/______/______

Hora: ________

LCR

Data de obtenção _____/______/______

Hora: ________

5.2 RESULTADOS:
Citoquímico LCR________ Data: _____/______/______
Aparência:____________________ Leucócitos (n/mL): ____________________ Hemácias: ____________________
Glicose (g/dL):____________________ Proteínas (g/dL): ____________________
Gram LCR Data:_____/______/______

Gram hemocultura Data:_____/______/______

Teste rápido LCR
Binax ____________________ Data_____/______/______ Positiva Spn ________ Negativa________ Não realizada________
Látex ____________________ Data_____/______/______ Positiva Spn ________ Positiva Hib ________ Positiva Nm ________ Não realizada ________
Cultura LCR
Data: _____/______/______

Spn________ Hi________ Negativo________
Sorotipo/sorogrupo: ________

Outra bactéria:

Hemocultura 1
Data: _____/______/______

Spn________ Hi________ Negativo________
Sorotipo/sorogrupo: ________

Outra bactéria:

Hemocultura 2
Data: _____/______/______

Spn________ Hi________ Negativo________
Sorotipo/sorogrupo: ________

Outra bactéria:

PCR de LCR
Data: _____/______/______

Spn________ Hi________ Negativo________
Sorotipo/sorogrupo: ________

Outra bactéria:
Outro agente etiológico:

6. EVOLUÇÃO DO PACIENTE:
Condição de alta: Vivo sem sequelas______ Vivo com sequelas______ Faleceu______ Encaminhado______ Alta voluntária____________________
Diagnóstico à alta: ___________________________________________ Data: _____/______/______
7. DIAGNÓSTICO À ALTA:
Pneumonia Bacteriana______ Meningite Bacteriana______ Sepse______ Outro______ Outra Pneumonia______ Outra Meningite______ Desconhecido_______
8. CLASSIFICAÇÃO FINAL:
Confirmado Hi ______ Confirmado Spn ______ Confirmado Nm ______ Confirmado outro agente etiológico ______ Sepse ______ Provável ______
Inadequadamente Investigado ______ Descartado ______
OBSERVAÇÕES
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ANEXO 3. Funções dos responsáveis pela vigilância
Equipe regional da OPAS
São funções da equipe regional:
◆ Estabelecer diretrizes e normas padronizadas de vigilância epidemiológica a serem
aplicadas nos países da Região.
◆ Monitorar a qualidade e rapidez das informações da vigilância.
◆ Fortalecer as habilidades técnicas dos recursos humanos das equipes nacionais,
para executar a vigilância nas redes regional e global.
◆ Mobilizar recursos para atividades de assistência técnica, capacitação, gestão do
conhecimento, monitoramento e avaliação.
◆ Promover a documentação e publicação dos resultados.
Equipe nacional
A equipe sentinela nacional deve se reunir mensalmente para:
◆ Consolidar os dados de hospitais sentinela.
◆ Avaliar o processo de vigilância em cada um deles.
◆ Analisar os dados e preparar o relatório mensal.
◆ Planejar e fazer a retroalimentação das informações para os hospitais sentinela.
◆ Programar ações corretivas e de melhoria necessárias para fortalecer o gerenciamento
integral da vigilância epidemiológica.
◆ A equipe sentinela nacional é composta por:

Coordenador geral
O coordenador geral do sistema de vigilância sentinela será designado em cada país e terá as
seguintes funções e responsabilidades:
◆ Avaliar as condições dos hospitais que podem ser constituídos como um local
sentinela para priorizar e definir aqueles que farão parte da rede, de acordo com
os padrões estabelecidos para a Região.
◆ Promover a constituição das equipes de vigilância epidemiológica dos hospitais
selecionados.
◆ Fortalecer as habilidades técnicas dos recursos humanos que compõem as
equipes sentinela, quando for necessário, juntamente com os responsáveis pela
epidemiologia, pelo laboratório e pelo programa de imunizações.
◆ Monitorar o desenvolvimento das ações em cada um dos hospitais sentinela,
identificar eventuais problemas e facilitar a busca de soluções.
◆ Elaborar o planejamento anual dos recursos para o desenvolvimento da vigilância
com a respectiva entidade administrativa e órgãos de cooperação, se necessário
(incluindo recursos financeiros, humanos, tecnológicos, rede de internet, logísticos,
entre outros).
◆ Avaliar mensalmente os dados obtidos para garantir sua integridade, confiabilidade
e qualidade.
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◆ Liderar a elaboração do relatório nacional, em colaboração com os responsáveis
pela epidemiologia, pelo laboratório e pelo programa de imunizações.
◆ Divulgar amplamente o relatório para as diversas áreas do Ministério da Saúde,
entidades relacionadas e hospitais sentinela.
◆ Promover a tomada de decisões com base nos resultados da vigilância epidemiológica.
◆ Divulgar periodicamente as informações emitidas pelas redes regional e global.

Responsável pela epidemiologia
O responsável pela epidemiologia desempenhará as seguintes funções:
◆ Monitorar se há disponibilidade de recursos para que haja uma vigilância sentinela
ininterrupta.
◆ Supervisionar a aplicação das normas da vigilância.
◆ Propiciar, junto com o coordenador nacional, atividades de capacitação e
sensibilização para promover as habilidades técnicas dos recursos humanos que
compõem as equipes dos hospitais sentinela, quando for necessário.
◆ Monitorar e avaliar permanentemente a qualidade dos dados.
◆ Facilitar a coordenação e garantir que a rede de hospitais sentinela do país receba
rapidamente dados corretos sobre resultados laboratoriais, vacinas, estatísticas
hospitalares e qualquer outra informação necessária para o gerenciamento da
vigilância.
◆ Garantir a consolidação e análise das informações geradas em todos os hospitais
sentinela do país.
◆ Elaborar e enviar rapidamente o relatório nacional, em colaboração com o
coordenador geral, as equipes do laboratório, de vigilância epidemiológica e do
programa de imunizações.
Laboratório nacional de referência
Ser a referência técnica nacional para o diagnóstico laboratorial das doenças sujeitas à
vigilância epidemiológica.
◆ Monitorar, juntamente com o epidemiologista, os insumos de laboratório, para que
estejam permanentemente disponíveis e a vigilância não seja interrompida.
◆ Avaliar os dados obtidos em conjunto com os outros responsáveis pela vigilância.
◆ Propiciar, junto com o responsável pela epidemiologia nacional, atividades de
capacitação e sensibilização para promover as habilidades técnicas dos recursos
humanos que compõem as equipes dos hospitais sentinela, quando for necessário.
◆ Atuar em coordenação com os laboratórios dos hospitais sentinela
◆ para garantir o fluxo correto das cepas isoladas.
◆ Realizar o controle de qualidade para os laboratórios dos hospitais sentinela que
processam amostras.
◆ Fazer a sorotipificação das cepas cultivadas e determinar da concentração inibitória
mínima (CIM).
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◆ Informar ao laboratório sentinela os resultados desses exames ou análises assim
que estiverem disponíveis e dentro dos prazos definidos.
◆ Inserir os resultados laboratoriais no sistema informatizado da rede de vigilância
sentinela.
◆ Participar e facilitar a elaboração do relatório mensal.
◆ Confirmar, armazenar e manter os isolados bacterianos encaminhados pelos
laboratórios sentinela (LS).
◆ Realizar os testes de susceptibilidade antimicrobiana.
◆ Caracterizar os isolados por meio de análise de sorogrupo e sorotipo.
◆ Realizar a técnica de PCR para identificação de S. pneumoniae, H. influenzae, e N.
meningitidis a partir das amostras de LCR e LP enviadas pelos LS.
◆ Enviar rapidamente os resultados obtidos ao profissional responsável pelo LS e aos
demais membros da equipe de saúde.
◆ Capacitar, supervisionar e avaliar o desempenho dos LS.
◆ Enviar ao Laboratório de Referência Regional (LRR) todas as cepas de S. pneumoniae,
H. influenzae, e N. meningitidis pendentes de tipificação ou com tipificação
incompleta.
◆ Participar de um “Programa de controle de qualidade externo direto” (painel).
◆ Enviar ao LRR cepas e amostras de LCR e LP, para o controle de qualidade indireto
(avaliação de concordância).
◆ Cumprir os indicadores de desempenho laboratoriais específicos da vigilância
sentinela.
◆ Informar os resultados ao Ministério da Saúde e ao Escritório da OPAS do país, com
a frequência e nos formatos definidos na vigilância sentinela.
◆ Receber treinamento e visitas de supervisão de capacitação sobre assuntos técnicos
relacionados à vigilância sentinela.
EQUIPE DO HOSPITAL SENTINELA
A equipe de cada hospital deve ser integrada pelos responsáveis pelas áreas: clínica,
enfermagem, laboratório local, vacinação, um epidemiologista responsável pelas informações
e, sempre que possível, um radiologista. Deve haver um coordenador (sugere-se que seja o
epidemiologista).
◆ A equipe de cada hospital deverá se reunir mensalmente para analisar os casos
notificados pela vigilância para:
◆ Discutir os pontos fracos e o progresso da vigilância.
◆ Esclarecer as dúvidas.
◆ Propor os ajustes necessários.
◆ Avaliar a qualidade dos dados e tomar decisões para alcançá-la.
◆ Preparar o relatório mensal, a entrega rápida e garantir sua divulgação.
◆ Programar ações corretivas e de melhoria necessárias para fortalecer o gerenciamento
integral da vigilância.
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◆ A equipe do hospital sentinela é composta por:

Responsável pela área clínica
O responsável pela área clínica realizará as seguintes funções:
◆ Garantir a notificação dos casos conforme estabelecido nas normas de vigilância.
◆ Verificar, junto com o responsável pela enfermagem, a obtenção, registro correto e
completo dos dados dos casos notificados para a vigilância no serviço de emergência,
unidades de internação ou outros serviços.
◆ Supervisionar a participação da equipe clínica.
◆ Fazer o acompanhamento dos casos notificados até a alta e preencher a ficha de
notificação e o banco de dados.
◆ Participar da análise dos dados e da elaboração do relatório mensal.
◆ Participar das atividades de capacitação, junto com os responsáveis pelas áreas
de epidemiologia, laboratório, radiologia e enfermagem, dirigidas às equipes do
hospital dos diversos turnos que fazem parte da vigilância sentinela.
Responsável pela enfermagem
O responsável pela enfermagem realizará as seguintes funções:
◆ Fazer o acompanhamento, junto com o responsável pela área clínica, dos casos
notificados.
◆ Garantir a obtenção adequada e oportuna das amostras laboratoriais, a realização
das radiografias de tórax e outras solicitações médicas necessárias para garantir o
processo, incluindo a obtenção das informações sobre o estado vacinal conforme
a carteira de vacinação, na medida do possível.
◆ Controlar, junto com o responsável pela área clínica, para que os dados dos casos
notificados pelo serviço de emergência, pelas unidades de internação ou outros
serviços sejam obtidos de forma rápida e adequada, para o preenchimento completo
das fichas de investigação de caso.
◆ Fazer o acompanhamento dos casos notificados até a alta e contribuir para a
obtenção das informações pertinentes para preencher a ficha de notificação e o
banco de dados.
◆ Participar das atividades de capacitação, junto com os responsáveis pelas áreas
de epidemiologia, clínica, laboratório e radiologia, dirigidas às equipes do hospital
dos diversos turnos que fazem parte da vigilância sentinela.
◆ Supervisionar a participação da equipe de enfermagem e substitutos ou estudantes/
estagiários, se houver, dos diferentes turnos, para o cumprimento dos procedimentos
exigidos na vigilância sentinela.
◆ Participar da análise e gerenciamento da qualidade dos dados e da preparação do
relatório mensal.
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Responsável pela epidemiologia
O responsável pela epidemiologia realizará as seguintes funções:
◆ Supervisionar a implementação das normas de vigilância sentinela.
◆ Coordenar as atividades da equipe sentinela.
◆ Participar das atividades de capacitação, junto com os responsáveis pelas áreas
de clínica, laboratório, radiologia, enfermagem e vacinação, dirigidas às equipes do
hospital dos diversos turnos que fazem parte da vigilância sentinela.
◆ Facilitar a notificação dos casos elegíveis para a vigilância sentinela, no serviço de
emergência, nas unidades de internação ou outros serviços.
◆ Coletar as informações geradas na área clínica (prontuários hospitalares), vacinação
e laboratório, para preencher os dados na ficha de notificação e carregar as
informações no banco de dados.
◆ Aplicar estratégias de monitoramento da qualidade dos dados e retroalimentar
imediatamente os geradores deles.
◆ Monitorar permanentemente a rotatividade do pessoal que realiza a vigilância,
para implementar atividades de integração e capacitação adequada para novos
funcionários.
◆ Consolidar os dados dos casos notificados inseridos no sistema de informações,
no primeiro dia de cada mês, e verificar sua integridade e qualidade.
◆ Analisar os dados mensalmente, incluindo a avaliação dos indicadores de vigilância.
◆ Enviar os dados da vigilância ao nível hierárquico superior (local, regional, nacional),
conforme a periodicidade estabelecida no país, nos bancos de dados específicos
dessa vigilância.
◆ Elaborar periodicamente um relatório, junto com os responsáveis pelas áreas
clínica, de enfermagem, laboratório e vacinação.
◆ Enviar o relatório a:
◇ diretor do hospital;
◇ equipe técnica hospitalar (clínica, enfermagem, laboratório e vacinação);
◇ coordenador geral do sistema de vigilância epidemiológica das pneumonias
meningites bacterianas do nível hierárquico superior.
Responsável pelo laboratório do hospital sentinela (HS)
O responsável pelo laboratório exercerá as seguintes funções e responsabilidades:
◆ Programar os recursos suficientes para o bom desempenho do laboratório nessa
vigilância ao longo do ano.
◆ Participar das atividades de capacitação, junto com os responsáveis pelas áreas de
clínica, radiologia, enfermagem, epidemiologia e vacinação, dirigidas às equipes do
hospital dos diversos turnos que fazem parte da vigilância sentinela.
◆ Receber e armazenar as amostras de sangue, líquido pleural ou LCR, de acordo
com as normas e padrões da vigilância. Armazenar adequadamente uma alíquota
das amostras que foram processadas.
◆ Verificar se os dados das amostras laboratoriais dos casos notificados
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◆ estão completos e cumprem os padrões de informações e tempo para transporte
e processamento necessários.
◆ Realizar os testes de diagnóstico de forma oportuna e informar os resultados à
área clínica e epidemiológica, além de inserir os dados laboratoriais no sistema de
vigilância.
◆ No caso de isolados de pneumococo, Hi ou meningococo, enviar as cepas positivas
ao laboratório de referência nacional para que seja feita a sorotipificação e a
determinação da CIM.
◆ Garantir o transporte adequado e rápido das cepas isoladas para o laboratório de
referência.
◆ Participar da análise dos dados e da elaboração do relatório mensal da vigilância.
◆ Participar, junto com a equipe do laboratório, das atividades definidas para a
avaliação de qualidade do desempenho.
◆ Processar as amostras de hemocultura, LCR e LP obtidas a partir de casos prováveis
de pneumonia bacteriana e de casos suspeitos de meningite, em crianças menores
de 5 anos.
◆ Se o laboratório não tiver capacidade para realizar sorotipificação, enviar ao LNR
todas as cepas de S. pneumoniae, H. influenzae, e N. meningitidis isoladas.
◆ Enviar ao LNR uma alíquota de todas as amostras de LCR e LP provenientes de
pacientes admitidos na vigilância sentinela, para que sejam analisadas pela técnica
de PCR.
◆ Participar de um programa de controle de qualidade externo.
◆ Cumprir os indicadores de desempenho laboratoriais específicos da vigilância
sentinela.
◆ Informar os resultados ao Ministério da Saúde e ao Escritório da OPAS do país, com
a frequência e as ferramentas definidas na vigilância sentinela.
◆ Receber treinamento e visitas de supervisão sobre os assuntos técnicos relacionados
à vigilância sentinela.
Capacitação e gestão do conhecimento
◆ Deverá ser feita a capacitação e implementação das atividades de gestão do
conhecimento para todos os profissionais de saúde que participam da vigilância
sentinela, nos diferentes níveis hierárquicos e operacionais do sistema de saúde,
com ênfase especial nas equipes dos hospitais selecionados para a vigilância
sentinela no país.
◆ Facilitar o contato e a comunicação com as equipes dos hospitais sentinela e
fornecer-lhes apoio constante são essenciais para promover o compromisso, a
atitude participativa e a consecução de objetivos e metas.
◆ Promover os resultados da vigilância em diferentes instâncias, como conselho
técnico do hospital, reuniões clínicas e de enfermagem, reuniões de laboratório,
imunizações, entre outros, dará maior relevância e utilidade às informações geradas
por essa vigilância e contribuirá para a tomada de decisões.
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Facilitar o contato e a comunicação com as equipes dos
hospitais sentinela e fornecer-lhes apoio constante são
essenciais para promover o comprometimento, a atitude
participativa e a consecução dos objetivos e metas.
Promover os resultados da vigilância em diferentes
instâncias, como conselho técnico do hospital, reuniões
clínicas e de enfermagem, reuniões de laboratório,
imunizações, entre outros, dará maior relevância e
utilidade às informações geradas por essa vigilância e
contribuirá para a tomada de decisões.
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O manual de Vigilância das pneumonias e meningites
bacterianas em crianças menores de 5 anos: guia
prático se tornou uma referência de destaque para os
profissionais de saúde da Região das Américas, envolvidos
em atividades de vigilância epidemiológica. Ele abrange
doenças, principais agentes etiológicos, vacinas disponíveis,
procedimentos laboratoriais e de vigilância para a notificação
e acompanhamento dos casos, além da análise dos dados
para produção de informações pertinentes. Nesta segunda
edição, são apresentados novos conceitos e atualizados os
procedimentos com o objetivo de refletir a introdução de
testes de biologia molecular no diagnóstico laboratorial e a
disponibilidade de novas vacinas.

