
L YGIA BUSCH IVERSSON 

MENINGITE MENINGOCÓCICA NO MUNICfplO 

DE SÃO PAULO NO PERíODO DE 1968 -1974 
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Monografia apresentada à Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade ae São 

Paulo para obtenção de grau de 
Mestre em Saúde Pública. 

SÃO PAULO 

1975 f~J ", ~,:~) . .". ~ ':~,\ 

fl. .. :~jl.. , .• : .. ~ :_'.~ _ ~ ... J_ j.",j ),_;:~,' 
UNJ\/t:b,JAlk G:': :':I'-\j ij AULO 

S P - 8 



í N D I C E 

APRESENTAÇAo 

1 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

- INTRODUçAo 

- OBJETIVO DO TRABALHO 

- REVISAo BIBLIOGRAFICA SOBRE VACINAÇAo ANTIMENIN 
GOC6CICA 

- SITUAÇAo DA MENINGITE MENINGOC6CICA NO BRASIL E 
NO MUNICíPIO DE sAo PAULO 

- MATERIAL E MtTODOS 

- RESULTADOS 
, 

1 - Meningite meningococica e meningites por 
causa indeterminada 

2 - Distribuição cronológica dos casos 

3 - Distribuição geográfica dos casos 

4 - Distribuição dos casos segundo a idade 

5 - Distribuição dos casos segundo o sexo 

6 - Letalidade 

6.1 Distribuição cronológica da letalidade 

6.2 Distribuição da letalidade segundo a 
idade 

6.3 Distribuição da letalidade se~undo o 
sexo 

- DISCUssAo 

1 - Eclosão e duração da epidemia , 
2 - Meningites meningococicas e meningites por 

causa indeterminada 

3 - Distribuição cronológica dos casos 

4 - Distribaição geográfica dos casos 

5 - Distribuição dos casos segundo a idade 

6 - Distribuição 

7 - Distribuição 

8 - Distribuição 
idade 

dos casos segundo o sexo 
, 

cronologica da letalidade 

da letalidade segundo a 

9 - Distribuição da letalidade segundo o 
sexo 

- CONCLUsClES 

SUMARIO EM PORTllGU~S 

SUMMARV 

IX - REFER~NCIAS BIBLIOGRAFICAS 

3 

7 

9 

22 

27 

36 

36 

41 

46 

50 

56 

57 

57 

57 

62 

62 

66 

67 

68 

72 

74 

76 

78 

78 

79 

81 

82 

83 



A idéia deste estudo nasceu am um seminário sobre maninq! 

ta meningocócica que realizamos, com um grupo de colegas, em maio 

de 1973, para a disciplina Epidemiologia ~as Moléstias Transmissi 

veis I, no Curso de Saúde Pública para graduados da Faculdade de 

Saúde Pública de são Paulo. 

Nessa ocasião tivemos oportunidade de coletar e tabular 
, , 

dados da epidemia de meningite meningococica que atingia a area da 

Grande são Paulo. Pudemoe eentir a magnitude do problema e a con 

tribuição que um estudo epidemiológico poderia trazer aos eanita 

ristas. 

Para a elaboração do trabalho foi fundamental o 
, 

estagio 

que realizamos na secção de Epidemiologia da Divisão Regional de 

Saúde da Grande são Paulo e no Instituto Adolfo Lutzo 

A orientação ds mestrado coube ao Professor Vitório Barbo 
, , 

sa, do Departamento ds Epidemiologia da Faculdade ds Saude Publica 

de são Paulo, a quem expressamos nossos agradecimentos pelo int~ 

rssss e orientação ssgura que nos proporcionou. Agradecemos também 

a todos aqueles que nos auxiliaram com seus esclarecimentos e com 

ssu apoio. 
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I INTRODUÇ~O 

A meningite meningDc~cicB e a meningocemia e~o complicaç5ee 

pouco frequentes (20)(71) da infecção meningoc~cice, determinada 

por uma bactéria Gram negativa da fam{lia das Neisseriaceae-Neisse 
, . 

ria meningitidis, tambem cognominada Neisseria intracellularis 

Diplococcus intracellularis meningitidis e, mais usualmente, menin 

gococoo (14)(71). A ação patogênica da bactéria é determinada por 

uma endotoxina lipopolissacarida (21)(73) que constitui um dos 

quatro principais componentes identificados na sua parede celular 

externa. Admite-se que a eliminação dessa endotoxina far-se-ia du 

rante a multiplicação bacteriana. Estudos recentes de Devoe e 

Gilchrist (18) (1973), através da microscopia eletr~nica, relaciQ 

-" -nam essa eliminaçao a formaçao e despreendimento de "bolhas" na p,ª 

rede celular por evaginação de sua camada mais externa, o que se 

observa nas culturas de mais crescimento bacteriano. A análise 

bioqu{mica dessas bolhas celulares, revelou a presença de endotoxl 

nas. 

o meningococo invade o organismo de seu hospedeiro, o homem, 
, 

e instala-se no nasofaringe, causando ou não um processo inflamatQ 
, 

rio das vias aereas superiores. Usualmente permanece no local de 

forma assintomática durante períodos variáveis de dias B semanas 

(12)(20)(71). Esses portadores passivos constituem os principais 

transmissores da moléstia (12)(20)(71). Com menor frequência e 

por razões ainda não esclarecidas, a bactéria dissemina-se pela 
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cJrrente sanguinea determinando quadros de bacteriemia(meningococ~ 

mia) ou de localização focal principalmente no sistema nervoso cen 

tral (meningite meningocócica). 

A doença meningocócica tem import~ncia em Saúde Pública em 

-razao desses quadros de meningite e meningococemia e pela possibi 

lidade de sua ocorrencia sob forma epid~mica. 

, 
A letalidade por meningite meningococica na era anterior aos 

, , 
quimioterapicos e antibioticos ultrapassava cinquenta por cento dos 

casos (11)(12)(20), e atualmente no municipio de são Paulo, se si 

tua em torno de oito por cento. 

A letalidade por meningococemia no municipio de são Paulo 
, 

ainda e de cinquenta e um por cento dos casos. 

Podem causar também graves seq~elas, como alterações 
, . 

trof~ 

, 
cas mutilantes de tecidos moles, retardos mentais em grau variavel, 

paralisias de natureza diversa, hidrocefalia, abcessos cerebrais , 

coleções subdurais, defeitos na audição, disfunção cerebral m{nimao 

(19). 

Diament (19) refere uma pesquisa de Trole, que observando 

( num perlodo de 3 a 27 anos 327 pacientes que tiveram meningite m~ 

ningocócica na inf~ncia,verificou uma incid~ncia de graves seq~g 

, 
las em 41% dos casos no grupo anterior ao emprego de quimioterapi 

cos e antibióticos, e 17% no grupo beneficiado com essa medicação. 
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Não dispomos de estat{sticas para avaliar o problema em no~ 

so meio (19). - , A identificaçao das seqOelas medias e leves exigi 

ria O seguimento do doente durante um certo per{odo, medida de di 

r -flCil execuçao no momento. 

A moléstia causa graves prejuizos economicos, levando-se em 

- , conta nao so os gastos hospitalares durante o tratamento do doente 

(em média 3.000 cruzeiros por doente) (*), como os relativos ao 

tratamento das seqOclas e a aquisiçao dos anLibióticos ou quimig 

terápicos utilizados profilaticamente no tratamento de possfveis 

portadores. 

Alguns fundamentos epidemiológicos tornam diffci1 o contrg 
, , 

le da doença meningococica pelas autoridades sanitarias: 

, 
Alta infectividade do agente etiologico. 

- , Facilidade de transmissao por via respiratoria, pelo contato di 

reto com as secreções do nariz e garganta dos individuos infe~ 
, t F tados ou atraves das gotlculas de 10gge expelidas por esses in - ,,,, 

dividuos g A transmissao indireta atraves de fomites e de impoL 
"t ' t" tancia discútlvel, pois o meningo:,oco e mui to senslvel as variE. 

ções de temperatura e ao dessecamento. 

A dificultade de identificação para tratamento adequado de c~ 

sos c1inicos que se assemelham a uma rinofaringite de outra etl 

ologia, assim comu rle portadores passivos (12)(20)(71).Orticoni, 

Bouclier, Mattei, Gray e Glar (12), entre outros, AdmiLem mesmo 

(~) Informação prestada pelo Dro Carlos de Oliveira Bastos, rDirg 
tor do Hospital Em{lio Ribas, rio Curso sobre meningite menin
gocócica realizado em julho de 1974, sob o patrocinio da Or~ 
nização Panamericana ~e Saúdeo 
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que se poderia prever a eclosão de uma epidemia. sempre que a 

taxa de portadores subisse acima de 5% de populaçãoo Gover (12), 

estudando militares em treinamento na Inglaterra durante a Pri 

meira Guerra Mundial, verificou que quando essa taxa de portadQ 

res atingia 20% ocorria um surto epid~mico. No entanto, Rake(1934), 

Dudley e Brennan (1934)~ Phair, Scholembach e Root (1944) (65), 

Maxcy (1937), Finland e Dingle (1942), Aycok e Mueller (1950)(12) 

(58), puzeram em d~vida essa correlação direta entre a elevação 

do n~mero de portadores e a maior incid~ncia da meningite menin 

gocócica. 

Mais recentemente (1974) Artenstein e colaboradores (9) realiz~ 

ram pesquisas mensais de portadores em sete campos de treinamen 

to militar, e não encontraram essa correlação entre o aumento 
" , 

de portadores e a maior incidencla da molestia, seja para um d~ 

terminado sorogrupo, seja em geralo Concluem Artenstein e col~ 

boradores que "as pesquisas de rotina de portadores de meninQ.Q, 

coco não forneceram qualquer informação que permitisse um prog 
, '" 

nostico sobre a incidencla da molestia e portanto foram de pog 

co valor nos programas de controle". Os autores enfatizam a i~ 
A " _ 

portancia, nesses programas, da rapida notlficaçao dos casos 

clínicos. 

Em nosso meio nenhuma pesquisa foi feita no sentido de esclar.§. 
, 

cer essa hipotese. 

Considerando-se esses fundamentos epidemiológicos e os tr~ 

balhos de Kolmer e colaboradores (1918) (30), Heist e colabor~ 

dores (1922) (41) e I<GLJildschneider e colaboradores (1969) (30) 
, 

que levantaram e confirmaram a hipotese de que a doença meninQ.Q, 
,.... " 

cocica sistemica estaria mais relacionada a susceptibilidade do 

homem por falta de anticorpos humorais contra o meningococo, a 

melhor medida profilática seria a imunização artificial da popg 

lação suscetível com uma vacina de eficácia comprovada, que de 

terminasse proteção ~ infecção causada pelos diversos sorogru -

pos de meningococo. 
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11 OBJETIVO DO TRABALHO 

Em abril de 1971 o coeficiente de morbidade da meningite m~ 

ningoc6cica no municipio de são Paulo apresentou um aumento que se 

acentuou nos meses subsequentes. A partir de julho de 1971 esse 

aumento assumiu caracterlsticas de uma epidemia, em evolução até o 

presente momento, que se verificou posteriormente ser causada pelo 

meningococo sorogrupo C. Em abril de 1974 observou-se o apareci 

mento de um número crescente de casos determinados pelo maningocQ 

co sorogrupo A, caracterizando a presença de uma nova epidemia que 

se superpunha à primeira. No perlodo de janeiro de 1971 a junho 

de 1974 foram notificados e confirmados 4.431 casos .. 

, 
O objetivo deste trabalho e descrever e analisar alguns ~ 

pectos epidemio16gicos mais relevantes dessas epidemias no Municl 

pio de são Paulo até junho de 1974, como uma contribuição nossa às 

autoridades sanitárias que estão programando e executando medidas 

para o controle das mesmas. 

Tendo em vista essa finalidade consideramos justificável,rea 
, -

lizar uma revisão bibliográfica das principais publicações sobre 

vacinação antimeningoc6cicae O interesse atual que esse tema r~ 

presenta para os sanitaristas é inegBvel 9 uma vez que a vacinação 

parece ser a medida profilática mais eficaz contra a moléstia, ao 

lado de diagn6stico precoce e adequado atendimento médico-hospita-

lar dos casos .. 
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são recentes a descoberta e a utilização das vacinas poliss~ 

caridas grupo A e grupo C. Houve porisso, pouca oportunidade de 

, -88 verificar sua eficacia durante a evoluçao de grandes epidemias 

em árees abertas, como é o caso atual de são Paulo. 

Os outros municipios da area da 4rande são Paulo, também fg 

ram atingidos pelas epidemias de meningite meningocócica. 

Um estudo em toda area da Grande são Paulo não foi possIvel 

- , ser realizado pela dificuldade na obtençao de alguns dados necess~ 

rios. 
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, 
111 REVISAo BIBLIOGRAFICA SOBRE VACINAÇAo ANTIMENINGOCÓCICA 

A partir de 1915 inúmeras tentativas foram realizadas no 

sentido de obtenção de uma vacina imunizante contra a moléstia me 

ningocócica. As experiências de Chalmers e O'Farrel (1915) no S~ 

dão, Davis (1930) no Sudão, Riding e Corkell (1931) no Sudão e Ne~ 

jean (1934) no Congo Belga, apresentaram resultados nulos ou incon 

pl~Bivos (47). No período de 1935 a 1940, diversas vacinas franc~ 

8as, preparadas pelos Institutos Pasteur de Paris e Dakar com geK 

mens mortos, foram usadas em ensaios controlados na Africa (47) 

com resultados mais significativos. 

A que apresentou melhores resultados foi a vacinação reall 

zada em 1936, com muito sucesso, na cidade de Fort-Archambault, no 

Tchad, pais africano do chamado "cinturão meningítico"(*). A vaci 

na, contendo 5 milhões de germes mortos pelo aquecimento a 600 C 

durante 30 minutos, foi utilizada em 5.000 pessoas (dois terços da 

população local). Nenhum caso de meningite meningocócica ocorreu 

nos vacinados e nos casos não vacinados ocorreram 23 casos. 

Em 1937 foram realizados em diversos países africanos 

57.228 vacinaçoes. A morbidade pela molsstia foi de 2 por 1.000 

-habitantes nos vacinados e de 20 a 40 por 1.000 habitantes nos nao 

vacinados. Em 1939, entre os 51.005 vacinados não houve nenhum cE 

(*) O cinturão meningltico da África ~ representado por uma faixa 
territorial de cerca de 10 ~ilhões de quilometros quadrados, 
estendendo-se do Oceano Atlantico ao Mar Vermelho, limitada 
ao norte pelo deserto e ao sul pela floresta equatorial. Nes 
sa região, onde vivem 35 milhões de pessoas, a meningite mg 
ningocócica ocorre usualmente sob a forma de ondas epidemicas 
violentas que, começando no lado leste S8 propagam para o oes 
te. 
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so. Durante o periodo da guerra, de 1940-1945, a vacinação foi mui 

to reduzida e, quando reiniciada em 1946, não evidenciou os mesmos 

resultados. O seu insucesso foi atribuido ao fato da cepa de me 

ningococo local não 'figurar entre as cepas utilizadas na 

ção da vacina. 

fabric,ê. 

'" Lapeyssonnie (47), em 1963, comentando essas experiencias 

de vacinação na Africa, concluiu: "A experi~ncia mostrou que, sob 

certas condições que nos escapam, a vacinação antimeningitica tem 

dado resultados brilhantes na profilaxia da meningite meningoc6ci 

cai um dos primeiros objetivos da pesquisa, se se deseja repensar 

, -
sobre o problema da vacinaçao, sera determinar quais sao as fr,ê. 

ções antig~nicas do meningococo que são imunizantes, isolá-las, d~ 

t · t ( . ' erm1nar sua na ureza qU1m1ca e sobretudo reencontra-las facilme.!l 

te nas diversas cepas". 

Esses estudos foram abandonados durante vinte anos em r,ê. 

-zao da descoberta em 1938 da sulfadiazina, que se revelou muito 
, , 

eficaz no tratamento profilatico da molestia. A posterior alarman 

'" te sulfaresistencia do meningococo (5) estimulou novas pesquisas 

sobre vacinação antimeningoc6cica. Um Centro Internacional de R~ 

'" ferencia para o estudo dos meningococos foi criado em Marselha 

dirigido inicialmente pelo Dro Lapeyssonnieo Os trabalhos para 

- '" preparaçao de vacinas foram reiniciados por tres equipes: 

a) Equipe canadense de Greenberg e colaboradores 

b) Equipe do Instituto M~rieux (França) 

c) Equipe americana de Gotschlich e colaboradores, do Instituto 
Rockfeller, e Artenstein e colaboradores, do Walter Reed Army 
Instituts of Rsssarch. 



Embora as vacinas canadenses e francesas, que utilizavam 

08 gErmes inteiros mortos, mostrassem uma reação sorológica S8 

tl~fatória, os resultados cllnicos foram inconclusivos (67)0 

Em 1969 a equipe americana publicou os resultados de seus 
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estudos sobre a imunidade humana ao meningococo (30)(31)(35)(36)(37) 
, 

incluindo 08 testes realizados em seis vDluntarios human08 com P,Q. 

lissacaride8 dos meningococos A e C, de alto peso molecular, obti 

dos por precipitação de culturas do meningococo pela adição nas 
, 

mesmas de um detergente cationico - Cetavlon (35). 

o alto peso molecular do polissacaride parece ter sido re~ 
, ~ 

ponsavel pelo aumento do seu poder imunoganico, de forma a determi 

nar nesses volunt~rios uma elevada produção de imunoglobulinas IgM, 

IgG e IgA. Os soros tornaram-se altamente bactericidas para o m~ 

ningococo A e C após um prazo de duas semanas, e essa ação manteve-

se inalterada por 5 meses~ 

Não se observou toxicidade significativa em animais de latJ,Q. 

ratório ou reações de8agrad~vei8 nos voluntários humanos.PosterioI 

mente, os mesmos autores realizaram uma pesquisa em tres companhms 

de recrutas militares, com a finalidade de observar a ação da vaci 

na polissacaride tipo C na diminuição 
, 

do numero de portadores (37). 

Após 6 semanas de observação as porcentagens de portadores 

de meningococo C no grupo vacinado da la., 2a. e 3a. companhias 

-eram, respectivamente, de 4,6%, 24% e 31% e no grupo nao vacinado 

de 38%, 42% e 69%. 

A partir desses trabalhos foi realizada uma série de en 

saios de campo com vacinação pelos polissacaridss 

grupo A e C. 

. '. men1.ngococ1.COS 
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Artenstein e colaboradores (2)(3)(29) levaram a efeito pe~ 

quisas com o polissacaride meningocócico grupo C em recrutas mil! 

tares nos Estados Unidos, com o propósito de determinar a dose óti 

ma de vacina (3); a melhor via de administração (3), a presença e 

intensidade de reações locais (2)(3)(29), a necessidade de revaci 

nação (3) e o efeito protetor da vacina contra a moléstia (2)(29). 

Concluiram pelo uso, em adultos, de 50 mcg da preparação, injetada 

por via sub-cutánea, em uma só vez (3)0 Observaram reação local 

caracterizada por eritema de média intensidade, que se iniciou ~ 

pós 4 a 6 horas, atingiu o máximo em 24 horas e desapareceu dentro 

de 48 horas (2)(3)(29). Não foi notada qualquer reação geral (2) 

Houve elevação significativa do tItulo de anticorpos anti-

meningocócicos C em 95,3% dos vacinados após 2 semanas da vacin~ 

ção (3)0 A revacinação de 13 recrutas após 3 a 4 semanas e de 7 

, - ( recrutas apos 8 meses mostrou ocasionais elevaçoes no t1tulo de an 

ticorpos especIficos somente nos indivIduos que não haviam apresen 

tado resposta após a vacinação primáriao Só um dos revacinados 

que apresentava elevado tItulo de anticorpos antimeningbcócicos C, 

d8senvolveu uma acentuada reação local (3)0 

Em relação a eficácia da vacina, os autores observaram, em 

uma primeira experiência (2), uma redução de 87% dos casos de mg 

ningite meningocócica tipo C no grupo vacinado (13.763 recrutas) 

com o polissacaride C. Foram observados no total 68.072 recrg 

tas militares durante 8 semanas. Entre os vacinados ocorreram 1 
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caso de meningite meningocócica tipo C e 4 casos de meningite m~ 

ningocócica tipo Sj nos não vacinados ocorreram 38 casos de menin 

gite meningocócica tipo C e 3 casos de tipo S, indicando uma gran 

de especificidade da vacina. O número de portadores de meningocQ 

cc C entre os vacinados foi sensivelemente menor durante as 8 sema 

nas de observação. 

Uma segunda experiencia (29), realizada com 14.482 milit~ 

res vacinados, observados durante 8 semanas ao lado de 60.772 -nao 

vacinados, mostrou uma redução de 87% dos casos de moléstia no gr~ 

po vacinado. 

, 
Artenstein e colaboradores realizaram tambem estudos com 4 

, 
lotes de polissacarides meningococicos grupo A, injetando-os em 

, ( ) - , 458 militares voluntarios 6; as vacinas mostraram-se nao toxicas 
~ 

e altamente imunogeni~as, independentemente da via de administr~ 

ção (via sub-cutânea com seringa e agulha ou com aparelho jato-in 

jetor). A dose ótima pareceu ser de 50 mcg. 

Artenstein (7), considerando a importancia prática da d~ 

terminação das condições de estocagem das vacinas polissacarides A 

e C, efetuou pesquisas para avaliar a estabilidade dessas vacinas 

em diversas condições, tomando como critério de julgamento sua c~ 

pacidade em provocar uma resposta imunitária em voluntários hunarns. 

Após liofilização, as vacinas do grupo C mantidas a 4C C 
~ 

conservaram seu poder imunogenico durante 14 meses. A atividade 

das vacinas liofilizadas do grupo A não ~oi alterada por uma estQ 
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cagem de 26 meses a -2oQ C e de 18 meses a 40 C. Seu poder imunQ 

genico ficou intato após 12 dias em temperatura ambiente e após 3 

rlias a 350 C. Após reidratação, a8 vacinas do grupo C ficaram ati 

vas durante 3 semanas a 40 C e durante 9 meses a -200 C, enquanto 

que as do grupo A conservaram seu poder imunogenico durante 18dias 

a -200 C. 

Artenstein (8), usando os testes de hemoaglutinação indirg 
~ 

ra e imunofluorescencia, mediu os anticorpos no soro, induzidos pg 

la injeção de vacinas polissacarides A e C em 12 vo1untários,obseI 

vando que a resposta desses anticorpos se manteve por periodos que 

excediam 14 meses. 

Artenstein e colaboradores também realizaram pesquisas no 

sentido de comparar a sensibilidade e especificidade dos métodos g 

sados para medir os anticorpos especificos em doentes com a molés 

tia meningocócica e em voluntários vacinados com os po1issacarides 

C e Ao Os autores conc1uiram pela maior sensibilidade dos testes 

de hemoag1utinação indireta (4), imunof1uorescência (4), ag1utin~ 

ção de particu1as de latex sensibilizadas (66) e radioimunoensaio 

Foram realizadas várias experiencias de campo nos 
, 

pa~ses 

africanos do Senegal, Alto Volta e Mali com vacinas meningocócicas 

do grupo A, produzidas pelo Instituto Mérieuxo Foram vacinadosp~ 

via sub-cutânea e intradérmica adultos e crianças a partir de 6 me 

ses de idade, observando-se uma elevação na concentração de anti 

corpos especificos no soro, maior nos imunizados com vacinas de 
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InaiDr peso molecular. 

Sanborn e colaboradores (59), sob 09 auspícios da Organiz~ 

ção Mundial de Saúde, em 1971, realizaram um estudo duplo-cego de 

vacinação em duas localidades da Nigéria, em 65.972 crianças de 5 

a 15 a11U6, r.om o toxóide tetânico e a vacina meningocócica tipo A. 

Não se observou diferença significativa de incid~ncia da meningite 

meningocócica entre os dois grupos vacinados, assim como qualquer 

efeito sobre a taxa de portadores. A vacina meningocócica, no en 

tanto, provocou a produção de anticorpos específicoso Fatores cQ 

mo a exposição da vacina a altas temperaturas e ~poca em que foi 

realizada a vacinação foram discutidos visando explicar o insucp.~ 

so. 

Wahdan e colaboradores em 1971-1972 (69). obtiveram no Egi 

to. resultados muito diferentes o Foram vacinadas com o toxóide t~ 

tanico ou B vacina meningocócica A, 124.349 crianças de 6 a 15 ~ 

nos de idade, divididas em 2 gruposo Observou-se diferença signl 

fi cativa na incidencia de meningite meningocócica nos 2 grupos v~ 

cinados, assim como entre o grupo vacinado com o polissacaride A e 

o resto da população da mesma faixa etária (8 casos ocorreram nos 

vacinados com o toxóide tetanico, nenhum caso entre os vacinados 

com o polissacaride A, 151 casos nas 1.403.508 crianças não vacin~ 

-das). Os autores atribuem o sucesso desse programa dR vacinaçao a 

tres fatores: o uso de pistolas injetoras, a adequada estocagem e 

transporte~ de vacina e os bem organizados serviços de saúdeo 



Erwa e colaboradores (23) em 1973, numa localidade do Su 

d~o, vacinaram em uma populaç~o de 161.000 pessuas, 10.891 pessoas 

com a vacina polissacaride A e 10.749 pessoas com a anatoxina tetâ 
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~ica. Nas 16 semanas seguintes ocorreram 871 casos de meningite~ 

r.ilgocócica em toda a populaç~o, 10 casos entre os vacinados com o 

toxoide tetanico e nenhum ca80 entre 08 que recebaram a vacina au 

timeningocócica grupo A, indicando um efeito protetor deS8a vacina. 

Considerando-se a alta incidencia da moléstia abaixo dos 

10 anos de idade e sua elevada letalidade nesse grupo (60% dos óbl 

tos por meningite meningocócica nos Estados Unidos ocorreram em 

crianças abaixo de 10 anos) (32), inúmeros estudos foram realiz~ 

dos com as vacinas polissacarides nesse grupo etárioo 

Riley (57) relata uma pesquisa de Lepow e colaboradores(1973), 

nos Estados Unidoso Foram vacinadas 60 crianças de 1 a 9 anos de 

idade com 25 mcg ou 50 mcg de polissacarides meningocócicos.Trinta 

crianças receberam o antIgeno grupo A e trinta o antigeno grupo Co 

Dentro de 2 semanas da vacinaç~o, em 50 crianças houve produç~o de 

anticorpos especificos r " a nlveis comparaveis aqueles produzidos em 

adultos vacinados, independentemente da dose de 25 mcg ou 50 mcgiu 

jetada. 

Os mesmos pesquisadores estenderam seus estudos a latentes 

abaixo de 1 ano de idade (32)0 Quarenta e oito crianças de 7 m~ 

8es a 9 anos e meio foram injetadas subcutaneamente com 25 mcg e 

50 mcg de polissacaride A e Co Os resultados foram semelhantes ao 



uo estudo anterior, tendo sido encontrados anticorpos especIficas 

no soro das crianças tO a 15 meses após as imunizações. Em nenhum 

dos trabalhos se constataram reações tóxicas. 
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Monto e colaboradores (1973), nos Estados Unidos (52) ing 

cularam 102 crianças de 2 a 6 anos de idade com quantidades variá 

veis de vacina polissacaride C. Doses de 5 mcg, 25 mcg e 50 mcg 

mostraram-se menos satisfatórias na produção anticorpos do que do 

ses de 100 mcg ou 200 mcg. A resposta dos anticorpos foi diret~ 

, 
mente proporcional a idade, e sempre menor que a de 24 adultos ing 

culados com 50 mcg de polissacaride C. Oito meses após a primeira 

inoculação 49 crianças receberam simultaneamente 50 mcg de poliss~ 

caride A e 50 mcg de polissacaride C. Todas responderam satisfatg 

riamente a vacina AI independentemente da dose da primeira vacin~ 

ção. Em relação ~ vacina C a elevação de anticorpos 89pecif.icos 

foi maior nos que haviam recebido mais altas doses na primeira ing 

culação. 

Em 1972 a Secretaria de Saúde do Estado de são Paulo, em 

colaboração com técnicos da Organização Mundial de Saúde, realizou 

em são Paulo um estudo duplo-cego de vacinação em 134 0 017 crianças 

de 6 a 36 meses de idadeo Foram vacinadas 66.817 crianças com 50 

mcg de vacina polissacaride C 8 67u2oo crianças com o toxóide di! 

térico-tetânico. A elevação de anticorpos especIficos observada ~ 

dois grupos de crianças vacinadas no Hospital do Servidor Público 

de são Paulo e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto ocorreu de 

forma mais evidente nas crianças de maior idade (*) 

* Informação verbal fornecida a pedido pelo Dr. Augusto Taunay 
Diretor do Instituto Adolfo Lutz e Coordenador do Pro~rama de 
vacinação Antimeningltica realizado no Municlpio de Sao Paulo, 
em dezembro de 1972. 
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Os resultados da vacinação em termos de proteção contra a 

moléstia mostraram que não houve, estatisticamente, proteção no 

grupo de 6 a 23 meses, mas houve proteção no grupo de 24 a 36 m~ 

ses (65)0 Assim, entre janeiro de 1973 e abril de 1974, ocorreram 

no grupo de 6 a 23 meses 16 casos de meningite meningoc~cica tipo 

C no grupo vacinado com o polissacaride C e 18 casos no 

com o tox~ide tetanico-diftérico. 

vacinado 

No grupo de 24 a 36 meses de idade ocorreram 4 casos nos v~ 

cinados com o polissacaride C e 15 casos nos vacinados com o tox~i 

de tetânico-diftérico. 

~ provável que uma dose maior da vacina antimeningocócica C 

ou a aplicação de uma dose de reforço aumentasse a proteção ~ mg 

léstia no grupo etário de 6 a 23 meses. 

Mais recentemente, Goldschneider e colaboradores (1973)(33) 

realizaram estudos em 92 crianças de 10 semanas a 21 meses de id~ 

de, injetadas com doses de 12,5 mcg a 100 mcg de polissacaride C e 

25 mcg e 50 mcg de polissacaride A. Com 7 a 18 meses, algumas cri 

anças receberam imunização de reforço. A concentração de antico~ 

pos especIficos foi medida ap~s 4 semanas de cada imunização. Os 

resultados revelaram: a) ausência de reações geraLa e locais adve~ 

8as; b) sempre houve produção de anticorpos especificos, mas 
... 

nao 
... ( 

houve relaçao clara entre a dose de ant1geno administrada e a prg 

dução de anticorpos; c) não houve diferença significativa entre 

as respostas de anticorpos das crianças de 3 a 7 meses após 4 sem~ 

na8 da imunização primáriao Essas criança.s apresentaram signific~ 
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tiva elevação da concentração de anticorpos aos 7 e 18 meses de 

idade, após vacinação secundária, quando comparadas a crianças não 

imunizadas; d) as crianças de 18 meses produziram concentrações 

de anticorpos significativamente maiores que as de 3 a 7 meses ~ 

pós imunização primária com polissacaride A e CG A resposta ~ v~ 

cinação de reforço do antlgeno grupo C n~o diferiu da induzida p~ 

la vacinação primária, mas houve diferença significativa na respo~ 
, -, , f 

ta de anticorpos apos a vacinaçao primaria e secundaria com o ant~ 

geno grupo A (4,69ug/ml para 9.l0ug/ml); e) a administração simul 

tânea de vacinas grupo A e grupo C em seringas s~paradas não alt~ 

rou a resposta dos anticorpos aos antlgenos. 

A capacidade das crianças abaixo de 2 anos de responder aos 

antlgenos polissacarides meningocócicos parece ser dependente da 

idade, seja pela crescente maturidade do sistema imunológico, seja 

pela crescente possibilidade de imunização natural com o antlgeno 

completoD 

Com a finalidade de verificar o efeito da vacina quando ill 

troduzida no organismo pelo mesmo local da infecção natural,Wenzel 

e colaboradores (1973) (70) administraram a vacina po1issacaride C 

por via intranasa1 em doses de 50 mg (Grupo I e 11) e 200 mg (Gru-

po 111), em 3 grupos de 20 marinheiros que foram observados duran 

te 5 ··semanaso Após 2 semanas ocorreu signi ficati va elevação de all 

ticorpos especIficos no soro de 45% (Grupo I), 29% (Grupo 11) e 70% 

(Grupo 111) dos homens vacinados g Não se produziu elevação expre§ 

siva dos anticorpos nas secreções nasaisg A resposta de antico~ 

pos no soro, determinada pela infecção natwral, foi 2 8 3 vezes 
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maior que a conferida por 200 mg da vacina administrada por via in 

tranasal. 

, 
Em relação a vacina polissacaride B, Artenstein e colabor.§. 

dores (10) a prepararam e testaram em militares. Porém ver! fi c!!, 

ram possuir baixo poder imunogenico. 

At~ o momento, tem-se usado vacinas polissacarides . grupo 

especificas. t possIvel que a imunidade contra todos os grupos de 

meningococos possa ser adquirida com o uso de polissacarides de r.§. 

ças não patog~nicas que contenham os mesmos antlgenos ou antígenos 

similares grupo especIficos (57). 

Jennings e colaboradores (1972) (42) obtiveram de um extr.§. 

to de c~lulas de meningococos soro grupo V com uma solução aquosa 

, r 
de cloreto de calcio, um poderoso antlgeno que apresentou, pela 

técnica de imunodifusão, reação de preCipitação com os antisoros 

dos sorogrupos A, B, C, DeZ. Esse antIgeno revelou-se capaz de 

determinar boa imunidade em ratos para os sorogrupos homólogos e 

heterólogos do meningococo. - f' Os autores supoem que esse antlgeno e 

, -
de natureza proteica e propoem o seu emprego em voluntários huma 

nos para uma avaliação. 

O emprego de uma vacina polivalente tem .sua justificativa: 

diversos autores observaram a ocorrencia de casos de meningite em 

populações vacinadas, determinados por grupos de meningocodos di 

versos dos das vacinas polissacarides grupos espec!ficos com que 

tinham sido imunizadaso Artenstein e colaboradores (3) observaram 
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uma incidencia da meningite meningocócica grupo B maior entre r~ 

crutas vacinados com a vacina polissacaride C (4 casos em 13.763 

~a5s068 - 0,291 por mil) do que entre os não vacinados (3 casos em 

54.309 pessoas - 0,55 por mil)$ Observaram também que a redução 

na taxa de portadores de meningococo grupo C entre os vacinados fui 

acompanhada de um aumento na taxa de portadores de outros eorogry 

poa (37). Artenstein e coleboradores (3) e Finland (25) argumeu 

tam que o uso em larga escala de uma vacina monovalente pode resul 

tar no aparecimento de outros sorogrupos como causadores da molés 

tia e preconizam o uso de uma vacina que contenha os antlgenos dos 

grupos A, B e C, uma vez que os mesmos determinam 90% dos C6S08 de 

moléstia~ meningocócica. No entanto, lembram que os efeitos do 

largo uso dessa vacina poli valente não podem ser previstos, uma 

vsz que existem outros sorogrupos X, V, l, 29E e 135, 

causadores pouco frequentes da moléstia. 

atualmente 

A revisão dos trabalhos sobre vacinação antimeningocócica 

mostra resultados mui to satisfatórios das vacinas polissacari d e s 

meningocócicas A e C nos individuos acima dos 2 anos de idade~ E~ 

- f P eas vacinas sao grupo especlficas. ouco S8 conhece sobre seu 

sfeito quando utilizadas durante grandes epidemias da molistia em 

extensas áreas geográficas. O seu emprego atual na região da Grau 

de são Paulo é uma medida oportuna, sendo de extremo valor a av~ 

liação de sua eficácia não só em termos da diminuição do número de 

doentes, como do número de portadores. 
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IV 5ITUAÇA~ DA MENINGITE MENINGOCÓCICA NO BRASIL E NO MUNICíPIO 

DE S~O PAULO - -- _ ....... -

Os dados ds morbidads por meningite meningocócica no Brasil, 

( - " , de 196B a 1972, disponlveis na Secçao de Vigilancia Epidemiologica 

da Divisão Nacional de Epidemiologia (D.N.E.E.S.), estão englob~ 

dos na denominação de meningites em geral (16). Contudo, com a 

eclosão do surto de meningite meningocócica em são Paulo em julho 

de 1971 e, a seguir, em outras unidades da Federação, o interesse 

pela identificação desse tipo de meningite aumentou, estimulado p~ 
, , " 

lo Ministerio da Saude~ visando inclusive a sua vigilancia e con 

trole. 

A partir de 1972 o D.N.E.E.S. registrou maior concentração 

de casos de meningite em geral, 
, 

com elevado numero de casos de m~ 

ningite meningocócica em 9 Estados, excluindo são Paulo (16): 

Acre: em 1973 - 369 casos de me')ingi tes, dos qLlais 59 c9n 
firmados como meningite meningococicai desses 56 com 13 obi 
tos ocorreram em Rio Branco. 

Ceará: _em 1972, 507 9asos de meningite em geral, sem esp~ 
cificaçao de meningococica. 

Alagoas: em 1973) 161 casos de meningites - 60 consider~ 
dos como mening09ocica, oC9rridas em 15 municípios, co~ 
maior concentraçao em Maceio (29 casos) e Santana do Mundau 
(10 casos). 

, 
Goias: em 1972, 312 casos, 72 devidos a meningite meninQ[ 
c~cica. Em 1973, 541 caso~ de meningites em geral,dos quais 
265 de meningite meningococica. 

Espírito Santo: 
146 de meningite 
março e abril) 

em 1973,,379 casos de meningites,dos quais 
meningococica (20 casos ám Colatina entre 

Guanabara: em 1972, 48 casos de meningite meningocócica, e , 
em 1973, 128 casos de meningite meningococica. 
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Minas Gerais: dos 62 casos de meningite meningocõcica r~ 
gistrados em 1973, 46 casos ocorreram em Ipatinga, grande 
parte provavelmente de natureza meningocócica (sem compro 
vação laboratorial). Em 1974, até julho, 104 de meningite 
meningocócica, dos quais 78 casos em Ipatinga. 

Paraná: em 1973, a partir de julho, um aumento acentuado 
da meningite, atingindo um total de 1 0 935 casos anuais de 
meningite em geral, sendo 350 referidos como meningocócicas 
(infreq~ente a confirmação laboratorial)o 

Rio Grande do Sul: em 1973, 10479 casos de mening!tes em 
geral, com 647 confirmados como meningite meningococica. 

Em 1974 prosseguem altos percentuais de meningite meningocó 

cica nos estados do Ceará, Paraná, Goiás, e Rio Grande do Sulo 

Em relação a outras meningites, a situação da meningite m~ 

ningocócica no Município de são Paulo, foi já ralatada em 1932 por 

Carvalho Lima (50) que, em um levantamento feito de 1928 a 1931 

encontrou 84 casos (36,5%) de meningite menin~ocócica entre os 230 

casos de meningites bacterianas diagnosticadas laboratorialmenteo 

Schmid e Galvão (62) referem, no período de 1955 a 1959 no 

Município de são Paulo, uma porcentagem de 33,4% de meningites m~ 
, 

ningocócicas em relação as meningites de etiologia identificada 

porcentagem essa que se reduz a 22,6% quando consideradas na soma 

também as meningites indeterminadaso 

Bastos e colaboradores, mais recentemente, em um levantamen 

to feito no Hospital Emílio Ribas (13) no período de janeiro de 

1958 a julho de 1974 encontraram a seguinte proporção de casos: 
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MENINGITES MENINGITES 
ANOS EM GERAL MENINGOClICICA PORCENTAGEM 

1958/1970 9.895 1.535 15,5 

1971 1.771 627 35,4 

1972 3.401 1.579 46,4 

1973 5.195 2.823 54,3 

1974 '" 6.725 3.805 56,6 

(*) Dados até o mss ds julho, passIveis de alterações. 

Essa porcentagem deve eer maior, uma vez que entre as manin 

gitss de etiologia indeteminada, devem eeter indluidos os caaoa da 

meningite meningocócica que não faram identificados por motivos di 

versos, tais como: 

smprego de antibióticos ou quimioterépicos antss do ingreeso no 

hospital; 

contaminação do lIquido cefalorraquidiano por ocasião de sue cg 

lheita; 

Lise do meningococo durante o traneporte do material para o l~ 

boratória. 

Os primeiros casos de meningite meningocócica diagnosticadc 

no Múnic{pio de são Paulo, segundo Junqueira (43), datam de 15 da 

fevereiro de 1906; tratava-se de quatro estrangeiros chegados pau 

co antee à Imigração. Desde essa data até 31 de dezembro de 1913 

foram internados no Hospital do Iso1amsnto 53 doentes. Acrsdita 

Junqueira que não fossem os únicos casos nsssss 7 anos, smbora B 

moléstia se apressntasse sm caráter esporádico o 

Assumpção (11) relata 478 casos no per{odo de 1921-28, com 

o coeficiente máximo anual, sm 1922, de 15,2 caSDS por 100.000 ha 
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, 
bitantes, e uma 1eta1idade maxima de 60,5% em 1926. 

De 1935 até 1944 os registros da Secção de Epidemiologia e 

Profilaxia Gerais do Departamento de Saúde da Secretaria de 

Pública e Assistência Social de são Paulo, (SEPG), relatam 

, 
Saude 

cOBfi 

cientes anuais vari~veis de 2 a 4 casos por cem mil habitantes. Em 

t ' , 1945 tem inlcio uma epidemia da me1sstia, que perdura ate 1951,tsll 
, 

do os coeficientes de morbidade atingido seu ponto maximo em 1947: 

25 casos por 100.000 habitantes (62). 

Em 1951 08 valores eram de 4,8 caS08 por 100.000 habitantes, 

continuando a abaixar até 1,7 casos por 100.000 habitantes em 1958 

(62). No período de 1959 a 1970 situava-se em torno de 2 casos por 

100.000 habitante8, mantendo 
, , 

e88a media ate abril de 1971 quando 

se incia uma nova epidemia. 

A variação secular da meningite meningoc6cica no Munic{pio 

de são Paulo est~ expre8sa no gr~fico nC 1. (período de 1930 a 1973). 
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GRAF1CO-1 MORBIDADE POR MENINGITE MENINGOC~CICA* NO MUNICípIO DE SÃO PAULo** 

NO PERíODO DE 1935 A 1973 

(COEFICIENTE ANUAL POR 100.000 HABITANTES) 
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V MATERIAL E M~TODOS 

A área estudada, o município de são Paulo, ocupa uma exte!!. . 

são de 1.509 Km2 (60). Situa-se na parte central da região metrg 

politana da Grande são Paulo, que é composta de 37 municípios e 

copstitui uma das regiões administrativas do Estado de são Paulo. 

[Mapa anexo] 

o Município é constituido por 8 distritos de paz; no distrl 

to ds são Paulo, constituido por 48 sub-distritos de paz, rsside 
t 

88% da população do Município (61). Esses distritos e eub-distrl 

tos ds paz foram agrupados administrativamente pela Secrstaria ds 

Saúds, em 4 Divisões de Saúde, abrangendo 13 Distritos Sanitários: 

Rl-l Divisão são Paulo - Centro: 
Distritos Sanitários ds Santa Cecília, Vila Mariana e B~ 
lemzinho. 

Rl-2 Divisão são Paulo - Leste: 
Distritos Sanitários de Vila Maria, Penha de França e são 
Miguel Paulista. 

Rl-3 Divisão são Paulo - Sudeste: 
Distritos Sanitários de Jabaquara e Vila Prudsnts. 

Rl-4 Divisão são Paulo - Norts-ossts: 
Distritos S~nitários ds Butantã, Santo Amaro, Lapa, Nossa 
Senhora do O s TucuruVi. 

As três últimas Divisõss ds Saúds abrangem também os outros 

36 munic{pios da região da Grande são Paulo; [Vide mapa anexo] 

( , A O clima do Munic~pio e tropical temperado de altitude. tem 

" , peratura media anual Bsta em torno de 25C C. A media mensal atin-

ge seus valores m{nimos, abaixo de 23C C! nos messs ds maio a ago~ 
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, 
to, sendo julho o mes de mais baixa temperatura, quando tambem a 

amplitude entre a m~xima e a mínima atinge os maiores índices: 

12,300 C (60). 

N t' 
A populaçao do Municlpio e de 5.931.595 de habitantes, de 

acordo com o censo de 1970 (61). Segund~ dados de uma pesquisa dg 

miciliar da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de são 

Paulo, colhidos em 1971, 46,5% das famílias do Munic!pio têm renda 
, , t 

familiar mensal ate 2 salarios mlnimos; 38,0% renda familiar entre 

2 e 6 salários m!nimos; e 15,5%, renda familiar ,acima de seis salá 

rios m!nimos (60). 

, 
Para este estudo epidemiologico, o casg de meningite meningg 

, 
cocica se refere ao caso notificado ao Serviço de Epidemiologia II 

da Divisão Regional de Saúde da Grande são Paulo (RI-E da DRS-l) 
, 

como meningite meningococica. menin~Ror diplococo Gram nsgati 

vo ou meningococemia. 

Para levar a efeito este estudo, tivemos que manusear peA 
, N 

soalmente as fichas epidemiologic~s, pois na tabulaçao de dados PA 

lo Serviço de Epidemiologia intervieram diversos fatores que pre~ 

dicaram a uniformidade das suas informações: 

, 
1) - a~e julho de 1973 as meningites por diplococos Gram negativos 

nao foram inclui das entre as meningites meningococicas; 
N 

2) - entre 1967 e 1971 inclusive, as meningococemias nao foram in , 
cluidas entre as meningites meningococicas; 

3) - até 1961, estão incluidos os dados do Munic!pio de Osasco,que 
pertenceu ao Munic!pio de São Paulo até esse ano. 
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5 - , -ara0 estudados os casos residentes no municlpio de Sao Pag 

lo, internados nos hospitais de 1 de janeiro de 1968 a 30 de jg 

hho de 1974 (*). 

, 
Ate julho de 1974, cerca de noventa por cento dos doentes fQ 

rem internados no Hospital Em{lio Ribas, hospital estatal de molé~ 

tias infecciosas. 
, 

O diagnostico laboratorial das meningites menin 
, 

gococicas e por diplococos Gram-negativos desses doentes foi real1 

zado no Instituto Adolfo Lutz. Os casos de meningococemia foram 

diagnosticados clinicamente, geralmente sem hemocultura. 
I 

Pesquisamos durante o ano de 1973 os casos de meningite m~ 

, , 
ningococica notificados pelos laboratorios particulares ao Serviço 

de Epidemiologia da Divisão Regional de Saúde da Grande são Paulo 

(DRS-l). Foram 48 cssos que não foram intern~dos no Hospital Em1 

lio Ribas e Hospital do Servidor Público o No mesmo ano, esses 
, 

hospitais notificaram 1.643 casos de meningite meningococica no Mg 

nic{pio de são Paulo. 

Morais e colaboradores (53), em um levantamento feito em jg 
I 

lho de 1972 no Laboratório Adolfo Lutz, laboratório do Hospital do 

Servidor Público e laboratórios de análises particulares do Munic1 

pio de são Paulo observaram que, dos 260 exames de liquido cefalQ 

raquidiano positivos para meningococos, só 26 (10%) não procediam 

do Hospital Emílio Ribas. 

1968, 1969 e 1970 serão usados como per!odo pré epidêmico 
1971, 1972, 1973 8 1974 - per!odo epidemicoa 

e 
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, , 
O diagnostico laboratorial de rotina ds meningite meningocQ 

ciea realizado pelo Instituto Adolfo Lutz (**) era baseado, até jg 

lho de 1974, no exame bacterioscópico direto do· lIquido cefalora 

quidiano, que identifica o diplococo Gram negativo, e na cultura 

do mssmo lIquido para a identificação da Neisseria meningitidis. 

-Nos casos em que o primeiro exame fosse positivo e nao houvesee 
, , 

crescimento dae culturas, o diagnostico emitido pelo laboratorio 

era de meningite por diplococo Gram negativo. 

, -Para o exame bacterioscopico direto sao fe~tas duas preparA 
N , , 

çoee, uma corada pelo metodo de Gram e Dutra pelo metodo de Ziehl-

Nielsen. 

-Ae culturas sao realizadas em agar sangue, agar chocolate com 

base de meio de M8ller-Hilton e agar triptocaae-soja e colocadas 

em estufa a 35C - 36C C. A semeadura imediatamente após a colhei 
, 

ta, eendo o material mantido em estufa ate ser transportado do HOA 

pit~l Emílio Ribas para o Laboratório Adolfo Lutz foi, adotada a 
, 

partir de janeiro de 1972, com a finalidade de reduzir o numero de 

culturae negativas. As culturas são observadas depois de 24 e 48 
l 

horas. Havendo crescimento de colônias, realiza-se a bacterioscQ 

pia, o teste de oxidaee e as séries para verificar fermentação de 

açúcaree [dextroee, maltose e sacaroseJ. 

A sorotipagem foi realizada a partir de outubro de 1972, com 

ae provas de aglutinação do material das culturas pelos antisoros 

espec{ficos. 

dados fornecidos pelo Dr. Gil Vital Pessoa, Chefe da Secção 
de Bacteriologia Médica do Instituto Adolfo Lutz. 
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A imunoeletroforese cruzada, imunofluorescência e hemoaglutl 

- -naçao: indireta sao realizadas desde 1972 na Secção de Imunologia 

nos doentes de ° a 4 anos de idade, situados dentro da faixa 
, 

eta 
- , 

ria dos que receberam vacinaçao antimeningococica tipo C em dezem 

bro de 1972. (*) 

A imunoeletroforese cruzada passou a ser usada rotineiramen

te na Secção de Bacteriologia a partir de julho de 1974. 

A identificação de Neisseria meningitidis pelo Instituto Adgl 

fo Lutz foi confirmada pelo Special Pathogens Laboratory, Bureau 

Df Epidemiology, Center for Oisease Control (C.O.C o ) nos E.U.A. 

t No per1odo de outubro a novembro de 1972 para 68 culturas positi 

vas de líquor cefaloraquidiano, 8 (8,8~) era sorogrupo B e 62 

(91,2%) era sorogrupo C. 

, 
Pesquisada a sensibilidade a sulfadiazina, 95,1% do tipo C e 

33% do tipo B foram resistentes a 1,Dmg% de sulfadiazina (53). Ne~ 

sa ocasião não foi encontrado o meningococo tipo A, cuja presença 

se tornou progressivamente crescente a partir de abril de 1974. 

, 
Os dados de obituario registrados no Serviço de EpidemiolQ 

gia da Divisão Regional de SaGde da Grande são Paulo não parecem 

expressar a totalidade do obitu~rio pela moléstia no Município de 

são Paulo. 

(*) dados colhidos na Secção de Imunologia do Instituto 
Lutz. 

Adolfo 
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Um levantamento feito por Laurenti (48) sobre as causas bási 
, , 

cas e multiplas de obitos hospitalares no distrito de são Paulo, 

onde reside 88% da população do Município, no período de 1/3/1971 

a 28/2/1972, mostra através de dados oficiais (atestados de 6bitos), 

-57 6bitos nos quais a meningite meningoc6cica e meningocacemia ,8ao 

dadas como causas básicas. A investigação individual de todos os 
, 

6bitos hospitalares feita por Laurenti eleva para 72 esse numero, 
A , 

revalando uma deficiencia no preenchimento do atestado de obito. 

No mesmo períOdO foram notificados ao Serviço de Epidemiolg 

gia do DRS-l, 49 6bitos de residentes no Município de são Paulo 
, 

causados por meningite meningococica e mrningococemia. 

De acordo com a legislação vigente, os 6bitos são registra

dos nos cart6rios do local de ocorr~ncia dos mesmos, e não nos c~ 

t6rios do local de residência da pessoa falecida. Até 1972 o D~ 

partamento de Estatística do Estado de são Paulo registrava 09 6bi 

tos s6 pelo local de ocorr~ncia. Dessa forma o Município de são 

, -Paulo, pelas proprias condiçoes de uma melhor rede hospitalar,apr~ 

sentava invasão de 6bitos de outros municípios. - , Em relaçao a m~ 

. '. ningite men1ngococ1ca isso se torna mais evidente, oonsiderando 

que o Hospital Emílio Ribas atende doentes de outros municípios da 

Grande são Paulo, além de alguns municípios do interior do Estado. 

Assim, no períOdO estudado de 1968 a 1973 não foram calcul§ 

dos os coeficientes de mortalidade, sendo calculada apenas as po~ 

centagens de letalidade dos casos notificados e confirmados ao Se~ 

viço de Epidemiologia da DRS-l. 
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Não foi feita a tabulação da letalidade por distritos sanitá 
, 

rios, pois seria necessario um levantamento de todas as fichas epi 
, - . , 

demiologicas, uma vez que a tabulaçao nao e feita no Serviço de 

Epidemiologia. Esses dados nos parecem de interesse para uma aVA 

liação da relação entre letalidade e morbidade, letalidade e servi 

ços de assist~ncia médica, letalidade e n{vel sócioecon~mico da pg 

pulação. Em um levantamento amoetral que realizamos no primeito 

semestre de 1973 nos distritos sanitários de são Miguel e Santo 

Amaro, esses distritos apreeentaram cada um, 118 casos de meningi 

te meningocócica (coeficientes de morbidade de 15/100.000 habitall 

tes respectivamente). 

A letalidade diferiu significativamente: em são Miguel foi 

de 5,1% (8 óbitos) e em Santo Amaro foi de 11,9% (14 óbitos). E~ 

ses nGmeros não permitem uma conclusão, pois referem-se a um per{g 
, 

do de apenas 6 meses de epidemia em 2 distritos sanitarios mais 

atingidos. Seria inteTsssante completar esses dados com um estudo 
, 

posterior, embora dado o grande numero de fichas a serem manuseA 

das, isso venha a ser trabalho muito demoredo. 

, 
Os dados populacionais globais e por distritos sanitarios fg 

" -ram estimados pela Secção de Demografia Dinamica da Divisa0 de E~ 

tat!stica Demográfica do Departamento de Estat!stica da Secretaria 

de Economia e Planejamento de são Paulo, segundo o processo que 

considera, além do saldo vegerativo, 
, 

o saldo migratorio, medido 
, , 

atraves de coeficientes medios encontrados com base nos 
, 
ultimos 

censos. 

BIBLIOTECA 
FACUWil;)E DE SA0Ji PUBLICA 
UN1VEK:;'iOAOE DE SAO PAUL.O' 

SP-8 
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A população por sexo e grupos etários foi estimada a partir 

do Censo de 1970, pelo cálculo de extrapolação linear dos coefi 

cientes respectivos encontrados nesse Censo. 

- , Nao existem dados populacionais nos ultimos csnsos relativos 
, 
a raças, qus psrmitam calcular os coeficientss de morbidads respe~ 

tivos. 

, , 
Na ficha epidemiologica doe doentee constam so alguns quesl 

tos (ocupação, natureza da habitação) que permitam clsssificá--los 
, 

socioeconomicamente. 

Seria interessante verificar no Município de são Paulo o ri~ 
, 

co de meningite meningococica para pessoas de diferentes raças e 
, A 

extratos socioeconomicos. 

As observações de outros autores sobre esse assunto são con 

tradir~rias. (26)(46) 

A distribuição geográfica dos casos foi feita por distritos 

" N sanitarios, criterio adotado pela Secçao de Epidemiologia da Divl 

são Regional de Saúde da Grande são Paulo, a partir de 1972. A 19 

calização dos casos por sub-distritos e distritos de paz proporcig 

naria uma visão mais precisa da spidemia. 

, 
Na tabela 6 e 11 foram apresentados dados referentes a toda 

área da Grande são Paulo pois a epidemia por meningococo sorogrupo 

A, nos primeiros meses de evolução, atingiu mais os municípios p~ 
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, , 
rifericos dessa area. Dessa forma fica mais claro o que se preten 

, - '" de evidenciar nessas tabelas, ou seja, a rapida evoluçao da epidg 

- , mia sorogrupo A e a diferente distribuiçao etaria dos casos no prl 

melro mes de epid~mia sorogrupo A em relaç~o ~ epid~mia sorogrupo 

c. 
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RESULTADOS 

, 
Meningite meningococica ! meningite p~ causa indeterminadao 

, 
Um bom numero de meningites determinadas pelo meningococo 

, 
ests incluido entre as meningites de causa indeterminada, 

po~ não identificação da bactéria no 
, 

exame bacterioscopico 

ou na cultura. 

Há um paralelismo entre as curvas de incid~ncia mensal da 
, , 

meningits meningococica e de cause indeterminada, ate 19720 

, 
Nos ultimos meses de 1972 e em 1973 e 1974, essas curvas 

distanciam-se sntre si apresentando traçados 

(Tabela ng 1 e 2 e Gráfico ng 2). 

diferentes 

A letalidade das meningites de eSllsa indeterminada é muito 

elta, chegando, em 1969, a 42% dOR casoso Em 1974 diminui 

acentuadamente (Tabela ng 3). 



TPBELA NQ 1 

DISTRIBUIÇM MENSAL DA MORBIDADE POR r-ENINGITE MENINGOCOCICA NO MUNICrPIO II sM PAULO 
NO PERrODO DE 1968 - 19740 

1968 1969 1970 1971 1972 

~ Casos I Coefo cas_~ __ ~oef o Casos j Coef. cas~s } Coef. Casos I Coef. 

Janei ro 8 0,15 3 0,05 11 0,18 13 0,21 49 0,75 

Feverei ro 8 0,15 9 0,16 6 O ,lO 7 0,11 33 0,51 

Março 8 0,15 6 O ,lO 4 0,07 6 O ,lO 32 0,49 

Ab ri 1 3 0,05 9 0,16 7 0,12 19 0,31 21 0,32 

Maio 12 0,22 8 0,14 12 0,20 21 0,34 69 1,06 

Junho 7 0,13 7 0,12 13 0,22 23 0,37 97 1,49 

Julho 8 0,15 10 0,18 15 0,25 51 0,82 176 2,71 

Agos to 5 0,09 8 0,14 17 0,29 54 0,87 105 1,62 

Setenb ro 8 0,15 8 0,14 8 0,13 39 0,63 107 1,65 

Outubro 4 0,07 5 0,09 4 0,07 61 0,98 117 1,80 

Novembro 4 0,07 0,02 12 0,20 59 0,95 119 1,83 

Dezembro 2 0,04 14 0,25 13 0,22 59 0,95 90 1 ,38 

TOTAL 77 1 ,4 88 1,5 122 2,1 412 6,6 1015 15,6 

FONTE: Seção de Epidemiologia - Departamento Regional de Saude da Grande são Paulo 

Secretari a de Saude de são Paulo - Rl-E DRS-1 

Instituto Brasi lei ro de Geografia e Estat;sti ca - IB!I: 

Departamento de Estatística da Secretaria de Economia e Planejamento de são 
Paulo - D.E.S.E.P o 

1973 1974 

Casos I Coef. Cas os J Coef. 

74 1,09 132 1,86 

84 1,24 89 1,25 

107 1,58 111 1,57 

127 1,87 176 2,48 

141 2,08 253 3,57 

152 2,24 444 6,26 

147 2,16 

186 2,74 

190 2,80 

205 3,02 

194 2,86 

192 2,83 

1799 26,5 1205 17,0 

(*) Dados ate junho 

Coef.= coeficiente por 100.000 
habitantes 

\..N 
-...J 



TABELA NQ 2 
DISTRIBUIÇ~O MENSAL DA MORBIDADE POR MENINGITE DE CAUSA INDETERMINADA 
NO MUNICrPIO DE S~O PAULO, NO PERrODO DE 1968 - 1974 

1968 1969 1970 
MESES 

Casos I Coef. __ :asos I Coe~ ~as~s J Coef. 
-~--- --- -----

Janei ro 37 0,68 40 0,70 24 0,40 
Fe.verei ro 34 0,62 40 0,70 26 0,44 
Março 27 0,50 32 0,56 43 0,72 
fJb ri 1 22 0,40 34 0,60 37 0,62 
Maio 33 0,60 36 0,63 36 0,61 
Junho 32 0,59 36 0,63 39 0,66 
Julho 36 0,66 42 0,74 47 0,79 
Agosto 28 0,51 39 0,69 47 0,79 
SetellÍl ro 42 0,77 16 0,28 32 0,54 
Outubro 61 1,12 33 0,58 40 0,67 

NovellÍlro 53 0,97 36 0,63 29 0,49 
Dezembro 29 0,53 25 0,44 52 0,88 

TOTAL 434 8,0 409 7,2 452 7,6 

FONTE: Seção de Epidemiologia - Departamento Regional de Saude da 
Grande São Paulo - Secretaria de Saude de são Paulo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Departamento de Estatística da Secretaria de Econania e Plane 
jamento de são Paulo. 

1971 

Casos 1 Coef. 

51 0,82 
47 0,76 
54 0,87 

54 0,87 

46 0,74 
72 1 ,16 

76 1,22 
49 0,79 

89 1,43 

64 1,03 

62 1,00 

65 1,05 

729 11 ,7 

1972 1973 1974 * 

casos] Coef._ Casos 1 Coef. Casos I Coef. 

80 1,23 96 1,41 110 1,55 
69 1,06 77 1 ,13 112 1,58 
66 1,02 100 1,47 125 1,76 
60 0,92 115 1,69 128 1,81 
74 1, 14 105 1,55 183 2,58 
83 1 ,28 84 1,24 187 2,64 
95 1 ,46 00 1 ,18 
79 1,22 100 1,47 
83 1,28 103 1 ,51 

122 l,88 102 1,50 
58 0,89 82 1,21 
86 1,32 88 1,30 

955 14,7 1132 16,7 845 11 ,9 

(*) Dados ate junho 

Coef. = Coeficiente por 100.000 habitantes 

VI 
CP 
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GRÁFICQ -2 
DISTRIBUIÇÃO MENSAL DA MORBIDADE POR MENINGITE MENINGOCCCICA 

E POR MENINGITE DE CAUSA INDETERMINADA NO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 

NO PERíODO DE 1968 a 1974 

--- MENINGOCÚCICA 
6po 
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LETALIDADE POR MENINGITE MENINGODcrCICA E POR MENINGITE DE CAUSA INDETERMINADA 
NO MUNICTpIO DE S~O PAULO NO PERToDO DE 1968 - 1974 (MEDIDA EM PORCENTAGEM) 

f.l:NINGITE MEN I NGOCOC I CA MENINGITE CAUSA IN[ETERMINADA 
ANOS 

Casos Oh; tos Leta1idade Casos Chitos Letalidade 

1968 77 16 20,8 434 178 41,0 
1969 88 12 13,6 409 172 42,0 
1970 122 15 12,3 452 146 32,3 
1971 412 43 10,4 729 2:J> 31,5 
1972 1015 82 8,1 955 261 27,3 
1973 1799 124 6,9 1132 237 20,9 
1974 * 1205 100 8,3 845 59 7,0 

(*) Dados ate junho 

FONTE: DRS-1 R1-E 

-g 
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2. Distribuição crono16gica dos casos 

De acordo com o que está expresso na Tabela nC 1 e Gráfico 

nC 3, a incid~ncia mensal da meningite meningoc6cica no Mg 

nicípio de são Paulo elevou-se acima dos níveis esperados B 

partir de abril de 1971, ocorrendo nesse ano 2 picos, nos 

meses de julho e outubro. 

Em 1972 observou-se um pico mais acentuado em julho e outro 

menor em outubro-novembro. Em 1973, desde janeiro, verifi 

cou-se uma elevação quase constante até outubro, com grande 

queda nos meses aeguintes. 

Em 1974 os coeficientes de morbidade sofreram, a partir de 

abril, uma elevação que em maio e junho se tornou abruptao 

Nos anos de 1971, 1972 e 1973, períOdO epid~mico, após a a~ 

censão ocorrida nos meses de inverno e primavera, os coefi 

cientes de morbidade não desceram, nos meses de verão, aos 

níveis observados no ano anterior, indicando uma tend~ncia 

de ascensão da epidemiao Porém, em fevereiro e março de 

, I. 
1974, ocorreu uma queda ate os n1ve1S encontrados em 1973 

(em março, o coeficiente chegou a ser menor), sugerindo uma 

tend~ncia de estabilização. No entanto, a partir de abril 

de 1974, a elevação foi acentuada~ Em junho, o coeficiente 

atingido foi mais de duas vezes o maior coeficiente mensal 

do ano anterior [3,02/100.000 habs. em outubro de 1973]0 

Na Tabela nC 6 observa-se a evolução semanal, na Grande são 

Paulo, da meningite determinada pelo meningococo sorogrupo 

, -A e C, evidenciando a rapida ascensao da primeira. O aumeu 

to acentuado dos casos em maio e junho é co.nsequente 

perposição das duas epidemiaso 

.. 
a s'y' 



T.ABELA NQ 4 

DISTRIBUIÇ~O MENSAL DA MORBIDADE POR MENINGITE MENINGOCOCICA * 
NO MLtÚC!PIO DE sJ!:o PAULO NO PERloDO DE 1961 - 1971 

~ 
J F M A M 

SES 
Ca- Coef Ca- Ca- Ca- Ca-

Coef. Coef. Coef. Coef. 
ANOS . s os • sos sos sos sos 

_. -- ~---

1961 2 0,05 4 0,10 4 0,10 5 0,12 7 0.18 

1962 5 0,12 5 0,12 5 0,12 10 0,24 8 0,20 

1963 8 0,19 12 0,28 7 0,16 7 0,16 10 0,23 

1964 5 0,11 3 0,07 5 0,11 6 0,13 3 0,07 

1965 6 0,13 6 0,13 9 0,18 4 0,08 9 0,18 

1966 5 0,10 2 0,04 9 0,18 2 0,04 5 O ,lO 

1967 4 0,08 3 0,06 6 0,11 2 0,04 2 0,04 

1968 8 0,15 8 0,15 8 0,15 3 0,05 12 0,22 

1969 3 0,05 9 0,16 6 0,10 9 0,16 8 0,14 

1970 11 0,18 6 0,10 4 0,07 7 0,12 12 0,20 

1971 13 0,21 7 0,11 6 0,10 19 0,31 21 0,34 

J J 

Ca- Ca- Ca-
Coef. Coef. 

sos sos sos 

6 0,15 4 0,10 9 

8 0,20 17 0,42 16 

10 0,23 12 0,28 11 

7 0,15 11 0,24 7 

8 0,17 11 0,23 12 

7 0,14 6 0,12 5 

9 0,17 8 0,15 5 

7 0,13 8 0,15 5 

7 0,12 10 0,18 8 

13 0,22 15 0,25 17 

23 0,37 51 0,82 54 

FONTE: Rl-E DRS-l * Meningites Meningocõcicas, por diplococos gram- e 

D.E.S.E.P. Coef.= Coeficiente por 100.000 habitantes 

A S O N D 

Ca- Ca- Ca- ~~~ Coef Coef. Coef. Coef. Coef. sos sos sos 
-

0,23 0,03 7 0,18 3 0,08 8 0.20 

0,39 11 0,27 10 0,24 9 0,22 10 0,24 

0,26 10 0,23 10 0,23 7 0,16 5 0,12 

0,15 6 0,13 6 0,13 8 0,18 12 0,26 

0,25 6 0,13 6 0,13 5 0,11 0,02 

0,10 6 0,12 6 0,12 6 0,12 4 0,08 

0,10 2 0,04 7 0,13 6 0,11 7 0,13 

0,09 8 0,15 4 0,07 4 0,07 2 0,04 

O,H 8 0,14 5 0,09 1 0,02 14 0,25 

0,29 8 0,13 4 0,07 12 0,20 13 0,22 

0,87 39 0,63 61 0,98 59 0,95 59 0,95 

meni ngococemi as 

i\J 



TABELA NQ 5 

MORBlDADE ftENSAl POR ftENINGITE MENINGOCOClCA NO~ MurucTpI<l [I: S~O PAUlO 

DIAGRAMA [I: COOROLE PARA 1971 B~EAOO NO PERTooo DE 1961 .. 1970 

1961 .. 1970 JAN I 
- - I 

x 

(Ix 

x + 1,960' 

X .. 1,960' 

0.12 

·0.05 

0,22 

·0.02 

FONTE: Rl-E ORS .. l 
D .E.S.E.P. 

FEV 

0.12 

0.06 

0,24 

.. 

MAR I ~R I 
- - - - -

0,13 

·0.04 

·0,21 

0,11 

·0,06 

·0.23 

·0,05 ~.01 

fIAI 

0,16 

0,06 

·0,28 

0,04 

I 1 JUN 

0,17 

0,04 

0,25 

0,09 

JUl 

0,21 

0,09 

0,39 

0,03 

AGO 
---

0,20 

0,09 

0,38 

0,02 

SET 

0,14 

0,07 

0,28 

OUT 
---- --

0.14 

0,06 

0,26 

0,02 

NO~ _I 

0,13 

0,06 

0,25 

0,01 

DEZ 

0,16 

0,07 

0,30 

0,02 

ç
VI 



GRÁFICO-3 

MORBIDADE MENSAL POR MENINGITE MENINGOCCCICA NO 

MUNICípIO DE sAo PAULO NO PERfooo DE 1971 a 1974 

- DIAGRAMA DE CONTROLE PARA 1971 BASEADO NO PERíODO DE 1961-1970 

:;:::;:;::;;: 

COEFICIENTE DE MORBIDADE/100.000 HABITANTES 

DIAGRAMA DE CONTROLE 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$§~~~~~~~ 
N O J F !li F 

1972 
J J A 

1971 1973 

FONTE: DRS-l RI-E SECRETARIA DA SAÚDE 

DESEP 
+
~ 



TPBELA NQ 6 

EVOLUÇAo SEMJWAL* DAS MENINGITES f.l:NINGOCO"CICAS SOROGRUPO A e SOROGRUPO C 

NA REGI~O DA GRANDE S~O PAULO, NO PERrODO DE 18 DE ABRIL A 3 DE 

JUlJiO DE 1974. 

SOROGRUPO 

SEMANAS 
Casos 

18.4 a 24.4 58 

25.4 a 1.5 61 

2.5 a 8.5 24 

9.5 a 15.5 30 

16.5 a 22.5 29 

23.5 a 29.5 25 

30.5 a 5.6 29 

6.6 a 12.6 36 

13.6 a 19.6 31 

20.6 a 26.6 25 

27.6 a 3.7 17 

FONTE: Instituto Adolfo Lutz 

C SOROGRUPO A N~O TIPAVEL AeC TOTAL 

% Casos % Casos % Casos % Casos % 

-

92,0 5 8,0 63 100,0 

98,4 1 ,6 62 100,0 

48,0 16 32,0 10 20,0 50 100,0 

45,4 32 48,5 4 6,1 66 100,0 

37,2 46 59,0 3 3,8 78 100,0 

28,7 62 71 ,3 87 100,0 

38,7 46 61,3 75 100 ,O 

37,5 56 58,3 4 4,2 96 ~{)O ,O 

27,9 76 68,5 4 3,6 111 100,0 

21,6 71 61,2 20 17,2 116 100,0 

14~5 83 71 ,O 17_ 14,S 117 100,0 

* Divisão semanal estabelecida pela secção de Bacteriologia Medica do Instituto 

Adolfo Lutz. 

-+=" 
U1 
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3. Distribuição geográfica dos casos 

De acorco com o que está expresso na Tabela 7, no psríodo 

pré-epid~micop de 1968-1970, . ' Ja se observava nos distritos 

sanitários ds Santo Amaro, Nossa Senhora do O s são Miguel 

Paulista, maior morbidade. No primeiro ano ds epidemia, 

Santo Amaro, Butantã e Nossa Senhora do O foram os dietrl 

tos sanitários mais atingidos psla epidemiae No entanto v~ 

rificou-se maior aumento relativo dos casps em relação ao 

psr{odo antsrior no distrito sanitário do Butantã (9 vezes 

mais), Belenzinho (7 vezes mais) e Santo Amaro(5 vezes mais). 

Em 1972 os maiores coeficientes do morbidade ocorreram em 

Santo Amaro, são Miguel Paulista e Jabaquara. O maior ag 

mento relativo ao ano anterior ocorreu em Santo Amaro, no 

Jabaquara e na Lapa. 

Em 1973, os maiores coeficientes de morbidade ocorreram em 

Santo Amaro, são Miguel Paulista e Lapa. O maior aumento 

rsletivo ao ano anterior ocorreu em Ssnto Amaro, são Migusl 

Paulista e Nossa Senhora do O. 

Em 1974, até junho, a maior morbidade da moléstia foi atin 

gica pelos distritos sanitários da Lapa, Santo Amaro s Bg 
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tantã. Foi na Lapa, Butantã e Nossa Senhora do 6 qus oCOL 

reu o maior aumento relativoo 

Durante toda a evolução da epidemia pelo meningococo sorg 

grupo C, o distrito sanitário mais atingido foi o de Santo 

Amaro, seguido de são Miguel Paulista e Lapa. Esses locais 

estão situados na periferia do Municrpio e apresentam menor 

densidade demográfica (Tabela nC 8 e Gráfico nC 4). Fica 
, 

evidente, por esse grafico, que a epidemia atingiu mais os 

distritos sanitários periféricos. Santa Cecrlia, que apr~ 
, , 

senta a maior densidade demografica e esta na zona mais cen 

traI, é o distrito sanitário menos atingido. No primeiro 
, 

semestre de 1974, quando ja ee havia conetatado a epidemia 

pelo meningococo sorogrupo A, verifico~-ss maior morbidade 

nos distritos sanitários da Lspa, Butantã s Santo Amaro, 11 

mltrofss do Municlpio de Osasco, onde presumivelmente se 

iniciou a epidemia por meningococo sorogrupo A. 



TABELA NO 7 

MORBIOADE POR MENINGITE f.l:NINGOCOCICA NOS DISTRITOS S.ANITA'RIOS DO 

MUNICrPIO DE S~O PAULO NO PERrOOO DE 1968 - 1974 

Di s tri tos San; tãri os 1968-70 1971 

Casos I Coef. * Casos I Coef. ** 

R1 - Santa Cecilia 21 1,2 27 4,3 

Be1enzinho 10 1 ,1 25 7,9 

Vi 1 a Mar; ana 14 1,3 16 4,3 

Rl-2 Vila Mari a 8 1 ,4 8 4,0 

Penha de França 26 1 ,3 22 3,0 

S.Migue1 Paulista 38 2,1 47 6,7 

Rl-3 Jabaquara 22 1,8 28 6,2 

Vi la Prudente 21 1,4 32 5,8 

R 1- 4 Tucuru vi 31 1 ,9 31 5,3 

N.Senhora do r5 27 2,1 37 8,0 

Lapa 17 1 ,9 17 5,3 

B utantã 9 1 ,O 30 9,4 

Santo Amaro 43 2,8 92 15,4 

TOTAL 287 1 ,7 412 6,6 

FONTE: DRS-1 R1-E 
I.B.G.E. 
D.E.S.LP. 

1972 1973 1974 (*) 

Casos I Coef. ** casos! Coef.** Casos r Coef. ** 

54 8,5 111 17,1 88 13,3 

36 11 ,3 58 18,3 30 9,4 

39 10,2 75 19 , 1 33 8,1 

26 12,8 46 21 ,6 27 12,2 

85 11 ,2 150 19 ,1 73 8,9 

134 17,9 297 37,1 160 18,7 

84 17,7 118 23,6 61 11 ,7 

95 16,5 130 21,7 73 11,7 

78 12,8 128 20,0 85 12,7 

70 14,5 136 26,9 121 22,8 

56 16,6 98 27,9 148 40,4 

50 15,0 78 22,3 89 24,3 

208 32,6 374 54,3 217 29,4 

1015 15,6 1799 26,5 1205 17,0 

(*) Dados ate junho 

Coef.* ~ coeficiente medio por 
100.000 habitantes ~ 

OJ 

Coef.**= coeficiente por 100.000 
habi tantes 
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TABELA NQ 8 

DENSIDADE DEMOGR~FICA E MORBIDADE POR MENINGITE MENINGOCOCICA NOS DISTRITOS 

SANIT~RIOS DO MUNICfpIO DE S~O PAULO NOS PERfoDOS DE 1968-1970 E 1971- 1973 

DISTRITOS SANIT~RIOS 

Santa Cecíl i a 

Belenzinh.o 

Vil a Prudente 

Vi 1 a Mari a 

Jabaquara 

~. Senh ora do cr 

Penh.a de França 

Vila Mariana 

fucuruvi 

3utantã 

são Mi gue 1 Paulista 

Lapa 

;anto Amaro 

"ONTE: DRS-1 Rl-E 

loS.G.L 
D. E. S. E. P. 

1969 

Dens idade 
Demografica 

15.861 

11.969 

10.647 

10.026 

9.476 

8.969 

8.870 

6.541 

4.350 

4.162 

3.189 

2.639 

808 

1968-70 1971 1971-73 

Coef.mªdi o Dens i dede Coef.medio 
p/ 100 mil Demografica p/ 100 m; 1 
habi tantes habi tantes 

1,2 16.111 10,0 

1 ,1 11.734 12,5 , 
1,4 11.740 14,9 

1 ,4 10.920 13,0 

1,8 10.758 16,1 

2,1 10. 126 16,7 

1 ,3 9.734 11 ,3 

1,3 6.972 11 ,4 

1 ,9 4.869 12,9 

1,0 4.695 15,8 

2,1 3.905 21,3 

1,9 2.929 16,9 

2,8 1.001 35~O 



MORBIDADE POR MINIGITE MENINGOCÚCICA SEGUNDO OS DISTRITOS SANITARIOS 

NO MUNICIPtO DE SÃO PAULO NO PERtOOO DE 1971 A 1973 

DENSIDADE OEMOGRAFICA EM 1971 

HABS/KM 2 

_ 11.740 a 16 . 111 

11111110.126 a 10.920 

tili 4 . 695 a 9 . 734 

:::::::::; 1. 001 a 3.905 

MORBIOADE EM 1971 A 1973 

COEFIC/100 . 0 0 0 HABS 

~ 10 . 0 a 11.4 

l::t:tl 12.5 a 14 . 9 

111111 1 5 • 8 a 16.7 

_ 16 . 9 a 35.0 

FONTE:R1-E ORS-1 

OESEP 

~ 
\O 
I 

11> 



40 Distribuição dos casos P2L idade 

A observação da Tabela nQ 9 e Gráfico nQ 5 evidencia que, 

nos per{odos pré-epidêmicos e endêmicos, ocorreu uma distri 

buição semelhante dos coeficientes de morbidade por grupos 

, '. etarios, isto e, o grupo dos latentes foi o mais atingido, 

50 

" ocorrendo um decrescimo dos coeficientes a msdida qus sumen 

ta a idade. No entanto, '" relacionando-se a incidencia em 

1970 s 1973, 
, 

verifica-ss que em alguns grupos starios oco~ 
, 

reu um aumento relativo maior da morbidade: no grupo etario 

de 15-19 anos foi de 27 vezes, 
, 

no grupo etario de 20-24 
, 

anos de 21 vezes, no grupo etario de 30-39 anos de 22 vezes 
, 

e no grupo etario de mais de 50 anos de 46 vezes o 

No segundo trimestre de 1974, observa-se uma distribuição 
, 

etaria dos casos, diferente de que vinha ocorrendo no tri 

mestre snterior (Tabela nQ 10). Verificou-se uma diminui 

ção na incidêncis dos casos no grupo etário de 0-10 enos e 

um aumento no grupo de mais de 10 anos, bem mais evidente 
, 

entre 15-29 snos. Isto esta relacionado ao apsrscimento da 

epidemia determinsda pelo meningococo sorogrupo A, que de 

infcio atingiu mais o grupo acima dos 10 anoe de idade. E~ 

8e fato está expresso na Tabela nQ 11 e Gráfico nQ 60 



TABELA NQ 9 

MORBIDADE POR MENINGITE MENINGOCOCICA SEGUNDO A IDADE NO MUNICrPIO DE S~O PAULO, 
NO PERfoDO DE 1968 a 1974. 

1968 1969 1970 1971 
IDAOC 

(EM ANOS) cas0=-1 Coef. Casos I Coef. Casos I Coef. Casos I Coef. 

- 1 23 19,1 17 13 ,5 30 22,9 56 40,8 
1 - 4 22 4,6 31 6,3 30 5,8 104 19,2 

5 - 9 6 1 ,O 14 2,2 23 3,4 92 13,2 
10 - 14 13 2,3 9 1,5 18 3,0 65 10,2 
15 - 19 3 0,6 8 1 ,4 6 1,0 33 5,4 
20 - 24 4 0,7 3 0,5 6 1,0 31 4,9 

25 - 29 0,2 2 0,4 5 1 ,O lO 1,8 

30 - 39 2 0,2 2 0,2 2 0,2 12 1,3 

40 - 49 1 0,2 0,2 6 0,9 

50 e + 2 0,3 2 0,3 0,1 3 0,4 

TOTAL 77 1,4 88 1 ,5 122 2,1 412 6,6 

(*) Dados até junho 
FOOTE: DRS-l R1-E 

I.B.G.E. 
D.E.S.E.P. 

1972 1973 1974 * 

Casos I Coef Casos I Coef. Cas os I Coef. 

129 89 ,8 206 131,5 92 58,7 
259 45,8 461 77,9 280 45,3 
205 28,1 383 50,2 237 29,8 
135 20,3 244 35,1 168 23,1 
94 14,6 183 27,2 147 21,0 
85 12,7 150 21,5 187 13,9 
38 6,7 60 10,1 
36 3,8 43 4,4 44 4,3 
15 2,1 29 3,9 20 2,6 
18 2,2 40 4,6 30 3,3 

1015 15,6 1799 26,5 1205 17,0 

Coef. = Coeficiente por 
100.000 habitantes 

U1 ..... 
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TABELA NQ lO 

CASOS DE MENINGITE t-ENINGOCOCICA, SEGUNDO A IDAlE, NO MUNICrPIO DE S~O PAULO 

NO PRIt-EIRO E SEGUNDO TRIMESTRES DE 1974 ( EM PORCENTAGEM) 

PRIMEIRO SEGUNDO 

Casos % Casos % 

- 1 31 9,3 61 7,0 

1 - 4 96 28,9 184 21 ,1 

5 .. 9 80 24,1 157 18,0 

10 - 14 44 13,2 124 14,2 

15 ... 19 28 8,4 119 13,6 

20 - 29 38 11 ,4 149 17,1 

30 - 39 7 2,1 37 4,2 

40 .. 49 3 0,9 17 1,9 

50 + 5 1,5 25 2,9 

TOTAL 332 100,0 873 100,0 

FONTE: R1-E 

DRS- 1 



% 

IDADE 
EM ANOS 

GRÁACO - 6 

-1 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS CASOS DE MENINGITE MENINGOCDCICA 

NO MUNICfPIO DE sAo PAULO. SEGUNDO A IDADE. NO 1 9 e 2 9 TRIMESTRE DE 1 9 7 4 

c=J l! TRIMESTRE 

n::::::::::~ 2' TRIMESTRE 

1·4 5·9 10·14 15·19 20·29 30·39 40·49 50 • 
FONTE: DRS-1 R1-E 

li' 
~ 



TABELA NQ 11 

DISTRIBUIÇJ\O DOS CASOS DE MENINGITE MENINGOCóCICA SEGUNOO A IDADE 
NA GRANDE S~ PAULO NOS MESES DE JULHO DE 1971 A MAIO DE 1974 * 

GRUPO C- JULHO 71 GRUPO A - MAIO 74 
IDAOC EM 

ANOS NQ CASOS % NQ CASOS 

1 7 9,9 O 
.. -

1 - 4 22 31,0 14 

5 - 9 18 25,4 26 

10 - 14 8 11 ,3 27 

15 .. 19 4 5,6 20 

20 - 24 6 8,4 35 

25 - 29 1 1 ,4 8 

:J) - 39 4 5,6 9 

40 - 49 O O 6 

+ 50 1 1,4 2 

TOTAL 71 100,0 147 

FONTE: R1-E DRS-1 Secretaria de Saúde de são Paulo 
I ns ti tuto Ado 1 fo Lutz 

% 

O 

9,6 

17 ,7 

18,4 

13,6 

23,8 

5,4 

6,1 

4,1 

1 ,4 

100,0 

55 

(*) Meses em que foi verificado o inicio da epidemia por meningoco 
grupo C e meningococo grupo A, respectivamente. 
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Distribuição dos casos por ~ 

Nos per!odos pr~-epid~mico e epid~mico o sexo masculino foi 
"-

o mais atingido, e de forma mais evidente nos anos epidemi 

cos de 1973 e 1974 (até junho). 

TABELA NtJ 12 MORBIDADE POR MENINGITE MENINGoCÓCICA NO MUNI -- , ._-'-
C!PIo DE sAo PAULO, SEGUNDO O SEXO NO PERluDO 

DE 1968 1974 

1968-70 1971 1972 1973 1974 
SEXO 

caso cosf. cas .. coef. caso coef. caso coef. caso coef. 

Masc. 147 1,7 219 7,2 533 16,7 972 29,1 702 20,2 

Fem. 140 1,6 193 6,1 482 14,6 827 23,9 503 13,9 

TOTAL 287 1,7 412 6,6 1015 15,6 1799 26,5 1205 17,0 

FONTE: DRS-1 R1-E 

I.B.G.E. coef.= coeficiente por 100.000 habitantes 



bn Letalidade 

b.l Distribuição cronológica 

A letalidade dos casos notificados ao Serviço de Epidg 

miologia da DRS-l, apresentou um decréscimo de 1968 a 

1973. (Tabela nC 3) 

Ocorreu nos anos 8pidêmicos uma variação sazonal da let~ 

lidade, isto é, nos meses quentes um aumento em relação 

aos meses frios, ao contrário do que se observou com a 

morbidadeo A Tabela nC 13 e o Gráfico nC 7 ilustram e~ 

se fato. 

6.2 Distribuição por idade 

No primeiro semestre de 1974, ocorreu uma elevação 8vi 

dente em quase todos os grupos etários (Tabela nC 14). A 

letalidade no perIodo pré-epidêmico de 1968-1970 foi 

maior no grupo abaixo de 1 ano e de 30-39 anos, e no p!!. 

rIodo epidêmiCO de 1971-1974 foi maior no grupo amaixo 

de 1 ano e maior de 50 anos de idade. 

( ,-
Nesse perlodo o que se observa e uma diminuiçao da letÊ 

, (- O lidade ate os 19 anos e, a partir dal, uma ascsnRao. s 
, 

grupos etarios que apresentaram maior aumento relativo 

de morbidade entre 1970 e 1973 (15 a 19 anos, 30 a 39 

anos e mais de 50 anos) tiveram sua 1etalidade diminuida 

no perfodo considerado o 

6 0 3 Distribuição por sexo 

Nos perfodos considerados epid~micos e pré-epidêmico (Ta 

bela nC 15) foi maior a letalidade no sexo masculino o 
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TABELA N9 13 

~1ORBIDADE E LETALIOADE MEDIANAS QUADRIMESTRAIS POR MENINGITE r1ENINGOC~CICA NO MUNICTpIO DE sAo PAULO 

NO PERrODO DE JULHO DE 1971 A JUNHO DE 1974 U1EDIDAS RESPECTIVAMENTE POR COEFICIENTES POR 

HABITANTES E EM PORCENTAGENS) 

I 
MORB IDADE LETAL! DADE 

QUADRIMESTRES AÇAO COEFI CIENTES °L 
" PERCENTUAL 

19 - julho a outubro 1971 0,85 100,0 8,6 100,0 

29 - novembro 1971 a feverei ro 1972 0,85 100,0 11 ,1 130, O 

39 - março 1972 a junho de 1972 0,78 90,0 10,5 120,0 

49 - julho 1972 a outubro 1972 1,73 200,0 6,3 70,0 

59 - novembro 1972 a feverei ro 1973 1 ,31 150,0 7,4 90,0 

69 - março 1973 a junho 1973 1,98 230,0 6,3 70,0 

79 - j ul ho 1973 a outubro 1973 2,77 330,0 6,5 70,0 

89 - novembro 1973 a fevereiro 1974 2,35 280,0 8,4 90,0 

99 - março 1974 a junho 1974 3,03 360,0 7,7 80,0 

FONTES R1 ~ E DRS-1 D.E.S.E.P. 

100.000 

IJI 
CP 
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TABELA NQ 14 

LETALIDADE POR MENINGITE MENINGOCOCICA SEGUNDO A IDADE, NO MUNICfPIO DE S~O PAULO, 

NO PERfoDO DE 1968 - 1974* 

I O/:·I:~ 1968-70 1971 1972 1973 

(E.~1 <'NOS) cas. obiL 01 
/0 caso obi t. ~~ cas. obit. % cas. ob it. 01 

./0 

1 70 19 27,1 56 la 17,9 129 16 12,4 206 31 15,0 

1 - 4 83 "lO 12,0 104 "16 15,4 259 31 12,0 461 36 7,8 

5 - 9 43 2 4,6 92 6 6,5 205 7 3,4 383 14 3,6 

10 - 14 40 4 10,0 65 1 1 ,5 135 5 3,7 244 7 2,9 

15 - 19 17 2 11 ,8 33 1 3,0 94 1 1, 1 183 9 4,9 

20 - 29 21 3 14,3 41 6 14,6 123 12 9,8 210 13 6,2 

30 - 39 6 2 33,3 12 2 16,7 36 3 8,3 43 5 11 ~6 

40 - 49 2 6 15 29 3 10,3 

50 + 5 1 20,0 3 1 33,3 18 7 38,9 40 6 15,0 

TOTAL 287 43 15,0 412 43 10,4 10-15 82 8,1 1799 124 6,9 

1974* 

! caso obit. Oi o 

I 

92 19 20,6 

280 25 8,9 

237 13 5,5 

168 10 5,9 

147 5 3~4 

187 17 9,1 

44 3 6,8 

20 3 15,0 

30 5 16,7 

1205 100 8,3 

FONTE: Rl- E (*) Dados até junho 
DRS-l cas. = casos 

obit. = õbitos 

-

0"1 
o 



TABELA N9 15 

LETALIDADE POR tENINGlTE MENINGOCl1CICA SEGUNDO O SEXO, MUNICfPIO DE S~O PAULO NCE PERfoDCE 

1968-70 E 1971-1914* 

Mascu1 i no 

Feminino 

TOTAL 

FONTE: R1-1 

DRS-1 

(MEDIDA EM PORCENTAGEM) 

casos 

147 

140 

287 

196&-1970 

25 

18 

43 

letal idade 

17,0 

12,9 

15,0 

casos 

2.426 

2.005 

4.431 

1971-1974* 

211 

138 

349 

1eta1idade 

8,7 

6,9 

7,9 

(*) Dados ate junho 

D" .... 
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VII DISCUssAo 

1. Eclosão g duração da ~pidemia 

Apesar do progresso do conhecimento sobre a imunidade natg 

- , ral ao meningococo, nao existe, ate hoje, uma explicação 
, 

clara para o subi to aparecimento de uma epidemia de menin 

gite meningocócica. Em um grande centro urbano como são 

Paulo, alguns fatores podem ter atuado: 

Migração 
, 

O enorme crescimento industrial da area metropolitana de 

são Paulo nas últimas décadas só foi poss{vel devido ao mg 

vimento migratório das populações de áreas rurais ou cid.§. 

des menores, que se dirigiram para a Grande são Paulo 
, 
a 

procura de melhores oportunidades de trabalho,proporcionan 

, -
do as industrias mao-de-obra abundante e baratao 

A migração de 1.227.480 pessoas foi responsável por 56 por 

cento do aumento populacional do Município de são Paulo na 

década de 1960-1970 (60). 

Existem poucos dados disponíveis que permitam caracterizar 

essa população migrante, assim como os locais onde ela prg 

ferencialmente se instalou o Um levantamento amostraI re.§. 

lizado por Maria Lucia Soboll (64) indica que 44,5% dos mi 

grantes do Munic{pio de são Paulo tem sua origem no intg 

rior do Estado de são Paulo; 35,5% nos estados de Minas Gg 

rais e do Nordeste; 19.9% no exterior e outros estados o Em 
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bora essa população não seja homog~nea em relação a renda, 

instrução. idade ao chegar e ocupação, a maioria tem n!vel 

de instrução de curso primário incompleto, idade média em 

torno dos 20 anos e exerce ocupação não qualificada com 

renda média mensal de um salário mInimo. 
, 

O consumo diario 

de calorias e proteinas desses migrantes está presumivsl~ 

mente abaixo dos nIveis mInimoa desejáveisn Um estudo do 

n!vel alimentar da população trabalhadora da cidade de são 

Paulo, realizado em 1973 pelo Departamento Intersindicald8 

Estat!stica e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) (17),mostra 
, , 

um consumo medi o diario de 20113 calorias e 57,lg de prQ 

teina nos indivfduos com renda abaixo de 500 cruzeiros. 

Calcula-se que um grande contingente da população migrante 

foi residir nos bairros perifériCOS do Munic!pio, preferi 

dos pela população de menor renda e onde ja moravam paren 

tas e amigos. 

Pesquisas realizadas por Leser e Barbosa (1972) (49), reve 

Iam Indices diversos de crescimento demográfico na década 

de 1960 a 1970 em tres diferentes ~reas do Muntcipio de 

são Paulo. Na área central, servida quase que totalmente 

por rede de água e esgoto, o crescimento populacional foi 

de 6,9%;na zona intermedi~ria, com sistema de abastecimen-

to de água atingindo apenas algumas regiões e rede de eSQ[ 

tos deficitária, o crescimento foi de 62,9%; na zona peri 

férica, com apenas algumas residencias ligadas ~ rede de 
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, 
agua e a maioria servindo-se de fossas, o crescimento foi 

de 145,2%. 

Os migrantes, vivendo em condições de aglomeração habit~ 

ciona1, mal alimentados, exercendo trabalho braçal com 

maior estafa frsica, não ac1imatados, submetidos a stress 

frsico e emocional pelas diferenças de vida na metrópole 

e apresentando possivelmente um estado imuno16gico de m~ 

nor defesa ao meningococo, constituiram um terreno ótimo 

para a instalação e propagação da moléstia meningocócica. 

Esistem referências na literatura sobre a relação entre os 
, 

movimentos migratorios e as epidemias de meningite menin~ 

cócica. Hedrich (40) relacionou as quatro grandes epid~ 

mias nos Estados Unidos, ocorridas em 1918, 1929,1935-1936 
, 

e 1942-1943 a um movimento populacional das areas rurais 

para áreas mais congestionadas, determinado pela migração 

de mão-de-obra dos campos para as cidades, em épocas de 

grande atividade industrial, ou pelo recrutamento militar 

nos perlodos de guerra. Serré-Boisseau (63), em um estudo 

sobre a meningite meningocócica na França, no per!odo de 

1960 a 1972, observou uma significativa incidência nas PQ 

pulações migrantes, francesas ou não, social e economic~ 

mente desfavoreci das o 

Nos campos de recrutas militares dos Estados Unidos a incl 

dência da moléstia sempre foi significativamente maior nos 

recrutas recém-chegados do que nos com maior tempo de peL 
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manencia. Atraves dos trabalhos de Heist(4l) e Goldschne~ 

der e colaboradores (30) (31) sobre a imunidade natural ao 

meningococo, ficou demonstrado que ela i predominantemente 

do tipo humoral. O aparecimento dos anticorpos far-se-ia 

a partir das constantes colonizações no nasofaringe de c~ 

pas patogênicas ou não da bacteriao A população recent~ 

mente migrante, procedente da zOna rural ou de cidades mj! 

nores, teria menor oportunidade de contato com as cepas de 

meningococo circulantes nos perlodos endêmicos, e por isso 

maior suscetibilldade à moléstia que a população residente. 

Goldschneider e colaboradores (1968) (30), em um estudo 

prospectivo de 14.744 recrutas militares nos Estados Uüdos 

durante seu treinamento militar, verificaram que 94,4% dos 

soros dos 54 recrutas que adquiriram meningite meningocóc~ 

ca não eram bactericidas para o meningococo na primeira s~ 
, 

Mana de treinamento.Entre os sadios, so 17,8% tinham sQ 

ros bactericidas para o meningococo nessa primeira semana. 

Um levantamento feito atraves das fichas de investigação 

epidemiológica sobre a incidência da moléstia na atual ep~ 

demia de são Paulo, comparando o grupo recentemente migrau 

te e a população em geral, seria oportuno no sentido de ~ 

lucidar esea hipótese. A epidemia de meningococo grupo A, 

que se iniciou provavelmente no Municlpio de osasco, local 

para onde afluem grande número de migrantes,possibilitarla 

uma investigação dessa natureza. 
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Mobilidade da população: 

Além da migração, existe ainda a considerar a constante mg 

vlmentação da população periférica do municipio, da suas 

rasidências para os locais de trabalho, geralmente mais 

centrais, assim como da população residente em outros muni 

clpios da Grande são Paulo para o Municlpio de são Paulo , 

onde trabalha. Essa movimentaçéo diária, em transportes 

superlotados, proporciona condições muito favoráveis a 

transmissão da moléstia e ~ sua propagação a locais mais 

distantes. 

Esses fatores, aliados à denSldade da população do Municl 

pio, certamente favorecerão uma duração mais longa da epi 

demia na sua evolução natural. 

2. Meningites Meningocócicas ~ PBL causas indeterminadas 

A falta de identificação dos agentes etiológicos das menin 

gites está ligada à não realização de exames adequados, 
. 
a 

realização desses exames em más condiçoes técnicas, ou ao 

uso indiscriminado de antibióticos antes que o doente faça 

colheita de l!quor para exame bacterioscópico e cultura. 

Há um paralelismo entre a incidência da meningite meningg 

cócica e meningites de causas indeterminadas, menos evi 

dente a partir de 1972. Provavelmente, em um bom 
, 

numero 

de casos de meningite meningocócica não foi identificada o 

meningococo, sendo eles rotulados como meningites de causa 

indeterminada Q 
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Em 1972 o Instituto Adolfo Lutz adotou o procedimento ds 

semear o lIquido cefaloráquidiano imediatamente após a cQ 

lheira, em meios de cultura apropriados, mantendo-os em 

estufa até o transporte para o laboratório, o que permitiu 
, 

o aparecimento de maior numero de culturas positivaso 

o que chama a atenção é a alta letalidade por meningite de 

causa indeterminada, fato de dificil explicação. Outro f E 

to para o qual também não encontramos explicação é o de~ 
, 

crescimo repentino dessa letalidade no lQ semestre de 1974, 

ao contrário do que aconteceu com as meningites meningoc6-

cioss. 

3. Distribuição crono16gica dos casos 

A maior incid~ncia da moléstia nos meses frios encontrada 

.' , na stual epidemia, Ja e referida desde os primeiro estudos 

epidemio16gicos da moléstia (11) (58) e é observada nos p~ 

t " "... ' rlodos endemicos e epidemicos. t relacinada a possibilida 

de de maior transmissão de meningococo pelo confinamento 

de pessoas em ambientes fechados, assim como pela ocorreu 

cia mais freqnente de afecções respitat6rias virais que, 

através de sua sintomatologia caracter{stica, facilitariam 

a eliminação das bactérias do nasofaringeo Um sinergismo 

de ação entre virus e o meningococo no hospedeiro, pode 

também ocorrer o Eichenwald (22) observou que a colonização 

no nasofaringe de recém nascidos por bactérias (estafilocQ 

cos, pneumococos, estreptococos), foi significativamentefa 
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" cilitada pela simultanea infecção viral, e tenta explicar 

-, -essa interaçao virus-bacterias por uma depressao nas def~ 

sas locais provocada pelo virus. Um mecanismo semelhante 

poderia ser considerado em relação ~ colonização do menin 

gococo. 

Goldstein e colaboradores (1972), (34) verificaram experi 

mentalmente em ratos que uma infecção por v!rus deprime ~ 
, , 

pos um e quatro dias a atividade bactericida meningococica 

pulmonar dos animais. O valor dessa investigação em rela 

ção ao homen é especulativo. 

Há um relato publicado por Levitt e colaboradores (1970) 

(51), da ocorrência simult~nea de meningite 
, 

meningococica 

e meningite por virus Echo-9. 

Voung e colaboradores (1972) (72) falam nesse sinergismo , 

descrevendo a ocorrência simult~nea de meningite meningocó 

cica e influenza em uma comunidade fechada o 

4. Distribuição geográfica ~ casos 

Não se observou na epidemia atual de são Paulo maior inci 
,.. 

dencia dos casos nos locais de maior densidade populacio -

nal. No entanto, há uma tendência para atingir as 
, 
areas 

onde residem as pessoas de menor poder aquisitivo, morando 

provavelmente em condições de maior aglomeração habitacio

nal. A observação de maior morbidade nos locais de maior 
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número de moradias com superpopulação, já foi feita em inú 

meros trabalhos. 

Em Baltimore (40), em um estudo realizado durante duas ePl 
, 

demias de meningite meningococica, de 1935-1937 e 1941-1942, 

relacionando os coeficientes de morbidade em áreas com di 

ferentes porcentagens de moradias super-habitadas (defini-

das como aquelas com mais de 1,5 pessoas por aposento), v~ 

rificou-se um evidente aumento dos coeficientes de morbid~ 

de a medida que as áreas apresentavam maior porcentagemd~ 

sas moradias. Pizzi (55) no Chile, durante a epidemia de 

1941-1942, observou uma correlação evidente entre as maiQ 

res taxas de casos secundários familiares e a maior aglom~ 

ração habitacional. 

Kaiser e colaboradores (1974) (44) na Flórida,durante uma 

pequena epidemia da moléstia, observaram uma correlação 

significante entre o número de pessoas que dormiam no me~ 

mo quarto e a proporção de portadores de meningite. 

T~m sido observadas altas taxas de portadores ~ntre as pe~ 

soas que residem junto com os doentes, assim como a oco~ 

A , 

rencia de casos secundarios entre essas pessoas o Pouco se 

conhece, no entanto, sobre os padrões de disseminação da 

infecção entre esses comunicantes próximos. 

Greenfield e Feldman, em 1966 pesquisaram em Syracuse, New 
, 

Vork, portadores entre os familiares e contactos primarios 
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(pessoas que tiveram contato com os doentes durante o p~ 

rfodo de incubação) de tr~s doentes de uma mesma famfliao 

Encontrarm 11 portadores entre os 25 familiares (44%)e 12 

portadores entre os 60 contactos primários (20%)0 Investi 
~ 

gações realizadas no mesmo local em tres grupos populscig 

nais que não haviam tido contacto conhecido com doentes de 
, 

meningite meningococica mostraram taxas de portadores infe 

riores a 3%0 

Munford e colaboradores (54) realizaram em são Paulo, em 

outubro e novembro de 1972, uma pesquisa de portadores do 

meningococo sorogrupo C entre pessoas que viviam na mesma 

casa dos doentes, pessoas que viviam nas vizinhanças e pe~ 

-soas que nao tinham tido aparentemente nenhum contacto com 

os doentes. 

Verificarm os autores uma porcentagem de portadores mais 

alta (14,2%) entre os que tinham tido contato com um doerr 

te de meningite meningocócica do que entre os que -nao 

nham tido contato algum (3,6%). Entre os que tinham tido 

contato com um doente, a porcentagem de portadores era mai 

or entre as pessoas que dormiam na mesma casa(17%)do que eu 

tre as, que visitavam o doente ou trabalhavam com ele (3,2%). 

As porcentagens de portadores foram mais altas nos resideu 

tes em uma casa em que o doente fosse um latente (37,8%) , 

intermediárias nos residentes com um doente de 1 a 14 anos 

de idade (17,5%) e mais baixas nos residentes com um doeu 

te adulto (6,9%)0 
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Casos secund~rios ocorreram no mesmo endereço em 2,6% dos 

casos de crianças de 1 a 4 anos, e em 0,2% dos 320 casos 

de adultos. Nenhum caso secund~rio ocorreu nos 179 casos 

de latentes. 

Os resultados desses estudos confirmaram a hipótese de que 

a infecção meningocócica é usualmente introduzide na fami 

lia pelos adultos, propagando-se subsequentemente aos og 

tros membros da família e atingindo os latentes depois que 

, -ha uma densidade de infecçao familiar relativamente altao 

Schmid e Galvão (62), estudando a epidemia de 1945-1951 no 

Município de são Paulo, j~ haviam observado uma relação in 
, . 

versa entre morbidade e densidade demograflca e explicaram 

o fato pela possibilidade de maior aglomeração habitacional 
, 

nos locais de menor densidade demograficao 

Na atual epidemia de meningococo grupo C, os distritos s~ 

, 
nitarios que apresentaram maior morbidade foram os de San 

to Amaro, são Miguel e Lapao são justamente os distritos 

sanit~rios do Município de menor densidade demogr~fica. 

Nos primeiros dois meses da epidemia de meningococo grupo 

A, a maioria dos casos se concentrou nos distritos da Lapa, 

Butantã e Santo Amaro, limítrofes do município de osasco, 

onde provavelmente eclodiu a epidemia. 
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5. Distribuição dos casos ~gundo Q idade 

- '. t' '" A distribuiçao etarla dos casos, no perlodo pre-epidemico 

de 1968-1970 e epid~mico de 1971-1973 mostra que são mais 
, , 

atingidos pela molestia os latentes e crianças ate 14 anoso 

Esses dados estão de acordo com o conhecimento que se tem 

sobre a imunidade natural ~ moléstia, iniciada e reforçada 

no transcorrer da vida pelas intermitentes colonizações no 

'" nasofaringe de diferentes cepas de meningococos, patogeni-

cos ou não. (30) (31). A elevação do tItulo bactericida 

ocorre dentro de duas semanas ap6s o infcio do estado de 

portador. Essa imunidade, que é maior no nascimento, pela 

transfer~ncia passiva de anticorpos IgG da mãe para o f~ 

to, decresce e se torna menor dos 6 aos 24 meses, havendo 
, 

apos essa idade um aumento progressivo de aproximadamente 
, , 

5% ao ano no numero de crianças que possuem atividade seri 

ca bactericida contra estirpes de meningococos patog~nicos 

(31) o 

Em 1974, com o aparecimento da epidemia de meningococo gr~ 

A, ha' 1 t . d po um aumento proporciona men e malor os casos no 

grupo etário de 15-39 anos. 

'" Analisando-se a distribuição dos casos no primeiro mes em 

que foi evidenciada a epidemia por meningococo grupo C, v~ 

, 
rifica-se que o grupo etario mais atingi co foi o de 

tes, e que 77% dos casos tinham menos de 14 anoSa 

evidente que havia uma alta proporção de adultos 

res responsáv8is pela transmissão intra-familiar da 

ll9ten 

Parece 

portadQ 
, 

mole.§. 
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tia a esses latentes~ No entanto -pressupoe-se que esses 

- '" adultos, se nao apresentaram a forma sistemica da molestia, 

possuiam um certo nfvel sorológico de anticorpos anti-menin 
, . 

gocoC1COS grupo Co 

No primeiro mes em que foram verificados casos de meningi 
, 

te meningococica grupo A, os adultos jovens foram muito ~ 

tingidos (37% tinham 15 a 24 anos). Não houve nenhum caso 

entre os latentes e uma porcentagem pequena no grupo de 1 

a 4 anos, evidenciando distribuição etária dos casos dif~ 

rente do que caracterizou o infcio da epidemia de mening,Q. 

coco grupo C. Maior proporção dos indivfduos inicialmente 

mais expostos apresentou a forma sist~mica da moléstia. O 

que determinou essa menor defesa ao meningococo tipo A? S~ 

, A 

ria essa bacteria dotada de maior virulencia? Teria sido 

subitamente introduzida na população, importada de outro 

local? 

Essas hipóteses nos parecem viáveis pois, em 3 anos de e~ 

tensa epidemia causada pelo meningococo sorogrupo C, a PQ 

pulação adulta, mais exposta, teria tido oportunidade de 

desenvolver uma certa imunidade natural ao meningococo so 

rogrupo Ae A antigenicidade cruzada entre os diversos so 

rogrupos foi demonstrada pelos trabalhos de Goldschneider 

e colaboradores (31) e Jennings e colaboradores (42). 
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A maior virul~ncia da bactéria no entanto, explicaria esse 
. , ,,.. 

malor numero de casos de molestia sistemica na população 

inicialmente mais exposta. 

Outra hipótese é que a população adulta inicialmente atin 

gida fosse constituida por indivíduos que tivessem migrado 

t -recentemente para o Municlpio de Sao Paulo. 

De qualquer forma, a tend~ncia da epidemia de meningococo 

A será deslocar-se progressivamente para as idades menores 

reproduzindo o comportamento intra-familiar observado por 

Munford em seu trabalho sobre portadores, realizado em são 

Paulo em 1972 (54). 

Na epidemia de meningite meningocócica ocorrida no Municl 

pio de são Paulo, de 1945-1951, Schmid e Ga1vão (62) obse~ 
, . 

varam maior acometimento no grupo etarlo de 15 a 19 anoso 

Nessa ocasião não foi feita a sorotipagem do meningococo 

causador da epidemia, mas Morais e Fe1dman (53) acreditam 

que tenha sido o soro grupo A, pois na mesma ocasião 1941-

1942, ocorreu violenta epidemia no Chile, determinada por 

esse sorogrupo. 

60 Distribuição dos casos ~gundo Q ~ 

o maior acometimento do sexo masculino tem sido verificado 
,,, , -

e e relacionado a maior oportunidade de contagio, nao par~ 

cendo existir uma predisposição org~nica diferente nos 
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dois sexos. Moraes e Feldman (53) lembram que as epid.§. 
, 

mias da molestia em civis frequentemente seguem epidemias 
, 

em grupos militares e o maior numero de casos entre homens 

seria explicável pelo contato dos jovens com seus amigos 

militares (por exemplo, as epidemias de 1917-1918 e 1941-

1945 nos Estados Unidos). Esse argumento não encontra ~ 

poio no caso atual, uma vaz que não houve surto epid~mico 

em nenhum dos quart~is militares do Municípioo 

Altmann e colaboradores (1973) (U fizeram interessante o.Q. 

servação em Israel sobre a incid~ncia de infecções menin~ 

cócicas assintomáticas em grupos de recrutas militares ma~ 

culinos, femininos, e em alunas de enfermagem, todos con~ 

tituidos de jovens de 17 a 18 anos, provenientes de várias 

localidades do país. A incid~ncia da infecção foi de 78,8% 

e 86,2% entre os recrutas masculinos, 63,5% entre os recrg 

tas femininos, e 21,2% entre as alunas de enfermagemo S.§. 

gundo os autores, torna-se difícil deduzir que o sexo ma~ 

t ' culino fosse mais suscet1vel a molestia pois diferiram nos 

tres grupos e tipo de alojamento usado e a intensidade do 

exercício e stress a que foram submetidos o Os recrutas 

masculinos foram alojados em tendas de 57 m3 de volume, 10 

a 12 homens por tenda, submetidos a vigorosa atividade físi 

t - O ca durante o per1odo de observaçaoo s recrutas femininos 

foram alojados em uma grande barraca com uma dist~ncia de 

60 a 80 cm entre as camas e foram submetidas a exercícios 

físicos de menor intensidade que os recrutas masculinos o 
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Finalmente, as alunas de enfermagem foram alojadas na EscQ 

la de Enfermagem, duas alunas em cada dormitório, e não fo 

ram submetidas a atividade física intensa. 

Em relação ao Município de são Paulo, se compararmos os 

coeficientes de morbidade no sexo feminino durante as epi 
, 

demias de meningite meningococica de 1945-1951 (62) e as 

epidemias atuais observamos que o sexo feminino foi mais 
, 

atingido na ultima epidemia, o que poderia ser explicado 

pela maior exposição, uma vez que vem aumentando gradativ~ 
, 

mente o numero de mulheres que trabalham fora do Iara 

7. Distribuição cronológica da letalidade 

A letalidade mostrou um decréscimo com o evoluir dos anos, 

explicável pelas melhores condições de diagnóstico, atendi 

" mento hospitalar e arsenal terapeutico. A menor letalidg 

de nos períodos epid~micos pode ser relacionada ~ maior 

- - , atençao da populaçao e classe medica para o problema, po~ 

, 
sibilitando diagnostico e tratamento precoces. 

No entanto, Freyche (27) observando esse decréscimo da 1e 

talidade nos períodos epid~micos, atribui o fato a um ag 

mento proporcionalmente maior de casos mais brandos em r~ 

lação aos casos graves e fataisa 

Em 1974 há uma elevação na letalidadeo A grande sobreca~ 

ga a que o Hospital Emílio Ribas foi submetido pelo consi 

l)jf:-}UQ'.' ,.\ 
• '=';l~''',c: Lo'- Av.J, :\j8Li~A 
U,." I' ",JAut,· uE );'.J ;J "O ... 1) 

:.) p ~ 
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, 
derave1 aumento de casos determinado pela epidemia caus~ 

da pelo meningococo A. podem explicar essa elevação. 

Em julho desse ano, o Hospital chegou a ter cerca de 1 0 046 

doentes internados (*) (sua capacidade é para 450 leitos), 

antes que fosse ampliada a rede hospitalar de atendimento 
.. 
a meningite. 

A variação sazonal de leta1idade em sentido oposto ~ morbl 
, A , 

dade, que ficou evidenciado no per~odo epidemico, e um fa 
A , 

to de muito importancia para as autoridades sanitarias.Nos 

meses de verão, em que a morbidade diminuiu, a 1eta1idade 
, 

se elevou, o contrario ocorrendo nos meses de invernoo De~ 
, A. _ _ 

sa forma, e erronea a ava1iaçao da evo1uçao da epidemia pg 

los dados de letalidadeo No entanto, nas noticias public~ 

das diariamente pelos jornais observa~se uma ~nfase nos d~ 

dos de 1etalidade que, de uma forma indireta, informam tam 

" - - , bem a popu1açao sobre as condiçoes de atendimento medico-

hospitalar. Porisso é importante o esclarecimento de que 

está ocorrendo uma variação sazonal dessa 1eta1idade, fato 
, 

ja evidenciado por Frevche em um trabalho publicado em 1951 

(27) o 

(*) Informação do Dr. Carlos de Oliveira Bastos, Diretor do Hospi 
tal Emi1io Ribas, em aula proferida em 1974, na Faculdade de 
Saúde Pública, MO Curso de Administração Hospitalaro 
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Não encontramos uma explicação clara para eSS8 fato. A in 

cidência de casas de meningococemia, que apresentam uma 

letalidade maior, não foi significantemente diferente nos 

meses frios e quentes. Parece provável a explicação de 

Freyche (27) de haver nas meses frios aumenta proporcional 

mente maior de casos mais brandos em relação aos casos gr§ 

ves e fatais. 

4. Distribuição da letalidade segundo § idade 

Os grupos etários extremos foram os que apresentaram maior 

letalidade, fato 
, A , • 

ja evidenciada em outras molest~a8 infeQ 

ciosas e explicável pelas menores condições de defesa or~ 

nica desses grupos. 

9. Distribuição da letalidade segunda Q ~ 

Ocorreu letalidade maior no sexo masculino, fato também 

presente consideradas separadamente as meningococemias e 

as meningites meningococicas. Não encontramos explicação 

para isso. A maior possibilidade de exposição ao meninq[ 

caca e a estafa f{sica podem explicar a maior morbidade 

da moléstia no sexo masculino. Haveria um fator constitg 

cional ligado ao sexo que determinaria a maior letalidade? 
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VIII CONCLUSOES 

1 As últimas publicações mundiais indicam que a imunização da 

população suscetlvel com a vacina polissacaride meningocócica par~ 

ce ser a melhor medida profilática disponível contra a moléstia m~ 
, , A 

ningococica, ao lado de diagnostico precoce e adequada assistencia 
, 

medico-hospitalar aos doentes. 

2 As migrações populacionais para a Grande são Paulo podem ter 
, 

contribui do para desencadear as epidemias de meningite meningococl 

ca de 1971 a 1974 na área, e seria oportuna uma investigação nesse 

sentido. 

3 Os caracteres epidemiológicos das duas epidemias, no Municl 

pio de são Paulo, dependeram das condições climáticas, da maior 

aglomeração habitacional, da maior possibilidade de exposição ao 

meningococo e do estado imunológico especifiCO da popUlação. oco~ 

reu maior incid~ncia de casos da moléstia nos meses de temperatura 
, , t 

mais baixa, nas areas perifericas do Munic~pio, no sexo masculino 
, 

e no grupo etario de O a 4 anos. 

4 No início da epidemia determinada pelo meningococo sorogrupo 

C, o grupo etário mais atingido pela moléstia foi o de O a 4 anos. 

No inicio da epidemia causada pelo meningococo grupo A, foi o grg 

po etirio de 15 a 24 anos. A maior>~irul~ncia do meningococo sorg 

grupo A e sua introdução repentina na população podem explicar e~ 

se fato. 
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5 A letalidade vem apresentando um decréscimo progressivo,atrl 

bu{val a melhores condições de diagnóstico, atendimento hospitalar 

e medicação. Essa letalidade foi menor no períOdO epidêmico de 

1971-1973, em relação ao perÍodo pré-apldêmico de 1968-1970, prov~ 

velmente pela maior atenção da classe médica e da população ~ doeu 

ça. Ocorreu elevação da letalldade no lQ semestre de 1974, expll 

, -caveI pelae condlçoes de sobrecarga a que foi eubmetido o Hospital 

E",{lio Ribas, pars onde BTanI encaminhado!! 90% dos doentes. 

6 Durante o período epidêmico B letalidade apresentou uma v~ 

riação sazonal, no sentido inverso ~ morbidade. Nos meses frios 

ocorreu uma diminuição da letalidade e nos meses quentes um aumeu 

to da mesma. 

7 Para um estudo epidemiológico mais fidedigno da meningite m~ 
, N , ... 

ningococica em Sao Paulo e importante que melhore a notificaçao de 

casos por médicos e hospitais particulares ao Serviço de Epidemia 

logia da Divisão R~ional de Saúde da Grande são Paulo, e que 
, 

nesse Serviço se r~gistrem e computem os dados atreves da procBA 
, 

sos mais modernos qus permitam um levantamento mais rapido e mais 

detalhado. Também não esta sendo feita classificação socio-econô-

mica dos doentes possibilitando um estudo nesse sentido com vistas 

a uma aplicação administrativa. 
, , 

Da mesma forma, e recomendavel m:! 

or atenção dos cl{nicos ~s condições de colheita, manutenção e 

transporte do liquido csfaloraquidiano, assim como ao uso indlscrl 
, 

minado ds antibioticos. Esse procedimento possibilitaria uma m~ 

, , 
lhora no diagnostico laboratorial da meningite meningococica •. 
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R E 5 U M O 

, 
O autor fez um estudo epidemiologico sobre a meningite menin 

goc~cica no município de são Paulo durante o periodo de janeiro de 

1971 a junho de 1974. 

Durante esse período duas epidemias de moléstia ocorreram na 
, 
area 8studada. A primeira se iniciou em julho de 1971 e foi causA 

da pelo meningococo sorogrupo C. Os primeiros casos da segunda ~ 

pidemia, determinada pelo meningococo sorogrupo A, foram observA 

dos em abril de 1974, ocasião em que a primeira epidemia ainda não 

havia terminado. O número total de casos confirmados notific~dos 

ao Departamento Regional da Saúde da Grande são Paulo foi de 4.431. 

Os maiores coeficientes de morbidade foram observados: duran 

te os meses frios; nos distritos sanitários da periferia do munici 

pio, onde vive a população de menor poder aquisitivo; nos latentes o 

Durante os dois primeiros meses das duas epidemias, houve uma dif~ 
, , 

rença significante nos grupos etarios mais atingidos pela mo1estia. 

Enquanto na primeira epidemia o grupo dos latentes foi mais atingi 
, 

do, na segunda epidemia grande numero de casos ocorreu entre os 

adolescentes e adultos jovens (15-24 anos). 

( , " A letalidade decresceu de 15,0% durante o per~odo pre-epide-

mico de 1968-1970 para 7,9% no periodo epid~mico de 1971-1974. Foi 

observada uma variação sazonal da letalidade no sentido inverso ao 

da morbidade. 

O autor considera que as migrações populacionais possam ter 

representado um papel importante na eclosão das epidemias e sugere 

uma investigação futura nesse sentido. 

bre 

meio 

tico 

, 
No inicio do trabalho foi feita uma revisao bib1iografica s,Q, 

~ , 
vacinaçao antimeningococica, uma vez que a mesma parece ser o 

, , 
mais eficaz para a profilaxia da molestia, ao lado de diagno~ 

, 
precoce e adequado atendimento medico-hospitalar. 
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SUMMl\RV 

lhe author has made an epidemo1ogica1 study Df meningococa1 

meningitis in the municipa1ity Df são Paulo, Brazi1 (popu1ation in 

1970 - 50931.935 inhabitants) during the period ranging from january 

1971 to june 1974. 

Two outbreaks Df meningococa1 meningitis occurred during this 

period in the areB under study. lhe first one began in ju1y 1971, , 
due to 5srogroup C neisseria meningitidis; the second one began 

in april 1974, when the first outbreak wasn't yet finished. It was 

caused by 8srogroup A neisseria meningitidis. 

lhe total number Df cases reported to Great são Paulo Hea1th 

Department through the time Df the investigation~ was 4.431. 

The attack rates were higher during the co1der months. 

Peripheric districts, where a popu1ation Df lower social c1ass 1ives, 

had the majority Df the cases. Infants were at greatest risk. 

There was, however, significant difference in the age Df groups 

affected by the disease in the first month Df both epidemics. 

lhe group Df infants was more affected in the first epidemic 

than in the second where the disease occurred most1y among 

adolescents and young adu1ts ( 15 to 24 years). 

The case-fata1ity ratios (deaths/cases) dscreased f'rom 15% 

(pre-epidemic period Df 1968-1970) to 7,9% (epidemic period Df 

1971-1974). lhere was a seasona1 variation in the ca8e-fata1ity 

ratio during the epidemic period: in co1der months it decreased 

and in hotter months it increased. 

According to the author, the internaI popu1átion migrations 

may have p1ayed a significant part in causing these epidemics and 

an investigation in this respect may throw a new 1ight on the prob1em. 

Before starting her survey the author did a bib1iographic 

rGvision on th8 Bubject Df antimeningococca1 vaccination, since it 

8eema to be thf.l mbst effective way for the prevention Df the disease, 

together with ~n ear1y diagnosis and adequate medicaI and hospital 

assistance .. 
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