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A meningite é uma doença caracterizada pela inflamação das meninges, membradas que envolvem o cérebro. O problema é provocado por fungos, vírus ou bactérias e, se não tratado corretamente, pode gerar consequências graves, como trombose e até morte. "As meningites virais são mais comuns no Brasil. Em grande parte dos casos, o
diagnóstico sequer é feito, pois trata-se de um quadro leve", afirma Paulo Olzon Monteiro da Silva, médico infectologista e professor da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Isso acontece muito em pacientes com caxumba, por exemplo: mais de 90% têm inflamação da meninge, mesmo que não apresentem sintomas. Já os quadros mais graves
de meningite normalmente são causados por bactérias. As crianças, principalmente em idade escolar, são as mais afetadas pela meningite. Para minimizar o risco de contágio os pais podem tomar medidas simples, como sempre lavar as mãos dos pequenos, não compartilhar talheres e alimentos, manter os espaços limpos e os brinquedos higienizados
e, sempre que possível, evitar lugares lotados. Além disso, é importante a criança receber as vacinas contra alguns agentes causadores de meningite, como meningococo do tipo C, Haemophilus influenzae do tipo B, pneumococo e tuberculose. A imunização faz parte do calendário nacional do SUS (Sistema Único de Saúde). Porém, mesmo com todos
esses cuidados, a meningite pode surgir. Aí, é importante você estar alerta aos sinais da doença listados abaixo, para manter a criança longe de complicações. "Ao notar sintomas de meningite os responsáveis devem levar a criança ao médico sem demora. Esse diagnóstico rápido é salvador", diz Eitan Berezin, doutor em pediatria e ciências aplicadas
à pediatria pela Unifesp e consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia).1 - Febre altaUm dos principais sintomas da meningite é o aumento da temperatura corporal. Quando provocado pela doença, ele é difícil de ser controlado e tende a estar associado a outros sinais. "Crianças pequenas podem até ter convulsão associada à febre,
dependendo do tipo de infecção", afirma Berezin. Visão turva e confusão mental também podem acompanhar esse sintoma. Como a febre é indício de diversos problemas de saúde e até mesmo efeito de algumas vacinas, procurar um médico é a melhor alternativa para descobrir o que a criança tem. 2 - Rigidez da nucaUm dos sintomas comuns da
doença, apesar de não aparecer em todos os casos. O pescoço da criança fica endurecido porque, com a inflamação, as sustentações da cabeça se irritam e se contraem. "Muitas não conseguem nem girar o pescoço para o lado, precisam virar o tronco junto", diz Olzon.Há um teste simples para identificar se o problema está associado à meningite:
coloque a criança deitada sobre a cama, pegue a cabeça dela e tente flexioná-la para a frente, de modo que o queixo toque o peito. A pessoa com meningite normalmente não consegue fazer isso por conta da rigidez.3 - VômitoA meningite pode fazer com que os pacientes percam o apetite, tenham náuseas, dores abdominais e vômitos. Se esses
sintomas surgirem associados a outros sinais, especialmente febre alta e rigidez da nuca, é importante consultar um especialista. Como os bebês não conseguem explicar o que estão sentindo, os pais devem ficar muito atentos aos sintomas que eles apresentam Imagem: iStock 4 - Dor de cabeçaDores fortes na região também costumam acometer
pessoas com inflamação das meninges. O incômodo é intenso e se espalha por várias áreas da cabeça. 5 - Manchas na peleNem todos os tipos de meningite apresentam esse sintoma, mas ele pode aparecer. As manchas estão mais associadas a doenças causadas pela bactéria meningococo e podem ser um sinal de uma infecção disseminada pelo corpo.
"Quadros com lesões na pele são potencialmente mais graves", alerta Berezin.Uma forma de distinguir as machas de alergias ou irritações é passar o dedo na lesão: as causadas pela meningite tendem a não desaparecer com o toque.6 - Alterações de comportamentoEm crianças com menos de três anos, sinais como manchas, vômitos e rigidez na nuca
podem não aparecer. Já outros sinais, como dor de cabeça, são mais difíceis de serem notados, pois os pequenos não conseguem explicar o que estão sentindo. Por isso, é importante ficar atento se o bebê apresenta sonolência ou irritabilidade intensa, choro inconsolável ou se recusa a mamar. Essas são algumas das formas que a criança encontra
para dizer que está sentindo dor e há algo errado com seu organismo.7 - Moleira altaCom um leve toque na parte superior da cabeça, os pais também conseguem perceber outro sintoma da meningite que pode aparecer em bebês. "O abaulamento da fontanela, ou moleira alta, pode ocorrer nas crianças pequenas por conta do aumento de pressão
dentro do crânio", diz Paulo Olzon. O sinal não surge em todos os casos, mas pode ser um forte indício de inflamação das meninges.SIGA O VIVABEM NAS REDES SOCIAISFacebook: no nosso canal no YouTube: A meningite pode produzir pus e causar uma infecção em todo o Sistema Nervoso Central. As formas bacterianas da doença costumam ser
as mais graves, causadas por bactérias como Neisseria meningitidis (meningococo), Haemophilus influenzae tipo b e Streptococcus pneumoniae (pmeunococo). A meningite meningocócica, causada pela Neisseria meningitidis, é bastante grave e tem o potencial de causar epidemias. Portanto, mantê-la sob controle é uma questão de saúde pública. As
meningites virais também são consideradas preocupantes e podem levar ao quadro grave. Os principais vírus causadores da doença são o Enterovírus, Echovirus, Coxsackievirus, Arbovírus, vírus da febre do Nilo Ocidental e os vírus do grupo Herpes. Em casos menos recorrentes, a meningite pode ser causada por fungos como o Candida albicans,
protozoários como o Toxoplasma gondii e a larva Taenia solium. Como se transmite a meningite? Em geral, a meningite é transmitida de pessoa para pessoa através das vias respiratórios, por gotículas e secreções do nariz e garganta. No entanto, a doença não se transmite tão facilmente quanto outras condições, como a gripe. Respirar o mesmo ar
que a pessoa infectada, por exemplo, não é arriscado. Principais sintomas da meningite Os sintomas mais recorrentes da meningite são dor de cabeça, vômitos em jato, febre, rigidez na nuca (dificuldade de dobrar o pescoço) e, em casos graves, manchas vermelhas na pele. Crianças muito pequenas também podem apresentar falta de apetite,
irritabilidade e prostração (fraqueza, abatimento e moleza). Outros sinais de gravidade são dor nas pernas, mãos e pés frios, coloração anormal da pele (palidez) e, mais raramente, conjuntivite e pneumonia. Já os sintomas que acompanham a febre costumam ser calafrios, alergia na pele e dor articular. A doença pode evoluir para um quadro muito
grave, deixando sequelas (amputação de membros, perda auditiva, danos neurológicos e cicatrizes cutâneas) ou causar a morte. Hidrocefalia, edema cerebral e paralisia dos nervos cranianos estão entre as consequências mais sérias. Por isso, os bebês e crianças com sinais de meningite devem ser levadas imediatamente ao médico. Quanto mais cedo
for identificada, maiores as chances de recuperação. Em bebês menores de um ano, pode ser difícil identificar os principais sintomas. Pais devem ficar atentos para a presença de rigidez corporal com ou sem convulsões, moleira tensa ou elevada, irritabilidade e inquietação com choro agudo e persistente. Diagnóstico da meningite Para diagnosticar a
meningite, o médico pode solicitar exames de sangue para procurar bactérias na corrente sanguínea. Outra forma de diagnóstico é por meio de uma punção lombar. Prevenção A principal forma de prevenção da meningite é a detecção da doença e o tratamento precoce dos casos, para evitar que a condição seja transmitida para outras pessoas. Além
disso, existem algumas vacinas que previnem a doença. No calendário básico previsto pelo Ministério da Saúde, as crianças devem ser tomar as seguintes: BCG: previne a meningite tuberculosa; Vacina Pentavalente: protege contra a meningite e outras infecções causadas pelo vírus H. influenzae; Vacina Meningocócica conjugada C: protege contra a
doença causada pelo N. meningitidis; Vacina Pneumocócica conjugada 10-valente. A vacina contra a meningite meningocócica B não é oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A doença é considerada de alta letalidade pela rápida evolução do caso. A imunização está disponível no Brasil em clínicas particulares. Tratamento da meningite Após o
diagnóstico da doença, o paciente irá receber antibióticos por via intravenosa imediatamente. Crianças com mais de seis meses de idade também podem receber corticosteróides para ajudar a prevenir problemas neurológicos permanentes. Além disso, podem receber fluidos diretamente pelas veias e utilizar máscaras de oxigênio. Se o seu filho
estiver internado no hospital com meningite, as pessoas que irão cuidar dela devem garantir que a infecção não será transmitida para terceiros. As melhores formas de evitar o contágio nesse caso são: A criança deverá ficar instalada em um quarto individual e provavelmente não poderá desfrutar da sala de brincadeiras com outras crianças. O ideal é
pedir que brinquedos e outras atividades infantis sejam trazidas para o quarto; Quando consultar a criança, os médicos e enfermeiros estarão usando máscaras, proteção para as vistas, luvas e uma bata – pelo menos durante as primeiras 24 horas após a criança ter começado a tomar o antibiótico; Os pais devem levar as mães com água e sabão antes
e depois de tocar na criança e antes de deixar o quarto; Pais e outros familiares talvez precisem tomar antibióticos - o médico é quem decidirá. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Sociedade Brasileira de Pediatria (“Meningite” e “Doença Meningocócica Fascículo 3”) Sociedade Brasileira de Infectologia (“Meningites”) Ministério da Saúde
(“Meningites”) Site do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido - NHS (“Meningitis”) About Kids Health (“O que é a meningite?”)
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