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Introdução: As meningites têm distribuição mundial e são consideradas um grave problema 

de saúde pública pela sua importância, transmissão, patogenicidade e relevância social. É uma 

enfermidade que atinge o sistema nervoso, caracterizada por um processo inflamatório que 

afeta a membrana que envolve o cérebro e a medula espinhal dos indivíduos(1). Podem 

resultar de causas infecciosas, como bactérias, vírus, fungos, protozoários e helmintos, e de 

causas não infecciosas, sendo o vírus a causa mais frequente das infecções do sistema nervoso 

central (SNC), destacando os enterovírus(2). Entretanto, com relação a capacidade de 

mortalidade, a meningite bacteriana ainda é relatada como um dado importante, chegando a 

18,2% em comparação com as meningites virais com cerca de 3,4%, segundo um estudo 

realizado na região Norte do Brasil no período de 2012 a 2015(3). O diagnóstico precoce e a 

instituição imediata do tratamento são fundamentais para o melhor prognóstico da doença. As 

complicações podem ser agudas (febre, cefaléia intensa, tonturas, letargia moderada, 

nistagmo, diplopia e distúrbio do equilíbrio) e, quando não há um diagnóstico e tratamento 

precoce, as sequelas neurológicas são frequentes(4). Estes tipos de sequelas ocorrem em cerca 

de 10 a 20% dos casos e tem um espectro amplo a depender da região encefálica acometida, 

como perda auditiva, alterações do desenvolvimento leves ou graves, como paralisia cerebral 

e retardo mental(2). Em relação ao diagnóstico, a investigação laboratorial relacionada à 

cultura é padrão ouro para a pesquisa da doença por ter alto grau de especificidade(1). No 

Brasil, a meningite se destaca como uma doença de notificação compulsória imediata, 

realizada em até 24 horas para as vigilâncias municipais e estaduais, sendo responsabilidade 

dos serviços de saúde, públicos ou privados, e profissionais de saúde, notificarem todo caso 

questionável, por meio da Ficha de Investigação de Meningite(2). Como medida preventiva 

de alguns países, introduziram-se em seu calendário de rotina as novas vacinas conjugadas 

contra a Neisseria meningitidis do sorogrupo C (vacina meningocócica C conjugada), levando 

a uma redução significativa na incidência de doença no período imediato à sua introdução. 

Entretanto, após alguns anos, o registro de casos de doença meningocócica em crianças 

vacinadas levantou algumas dúvidas sobre a duração da eficácia protetora dessas vacinas em 

lactentes vacinados nos primeiros meses de vida(5). Ademais, vale ressaltar a questão sobre o 

acesso a essas informações, às medidas preventivas e à identificação para a notificação dos 

casos de meningites, que em algumas áreas encontram-se com extremas dificuldades de 

inseri-las, como por exemplo nas populações indígenas. Com isso, pode-se levar em 

consideração a relação entre etnias e as áreas de abrangência da atenção de saúde primária, 

visto que a etnia indígena acaba por carecer dessa atenção por motivos de localidade e baixa 

adesão e que a etnia parda, por exemplo, tem maior acesso e aderem com maior facilidade, 

devido estarem no meio do centro das redes de saúde. Objetivos: Analisar o número de casos 

de meningite correlacionadas com as etnias branca, negra, amarela, parda e indígena na 

Região Metropolitana I no período de 2007 a 2018. Métodos: Trata-se de um estudo 

descritivo, transversal, baseado na análise quantitativa de dados referentes ao número de casos 
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de meningite correlacionando com diversas etnias na Região Metropolitana I, a qual abrange 

os municípios de Ananindeua, de Belém, de Benevides, de Marituba e de Santa Barbara do 

Pará. Os dados foram fornecidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde do Brasil (DATASUS), por meio do seu site. Resultados e Discussão: A análise dos 

dados obtidos pelo DATASUS referentes ao período de 2007 a 2018 sobre a Região 

Metropolitana I, demonstrou que houveram 4.342 casos de meningite. Destes dados, 

destacou-se que cerca de 65,7% pertencem a etnia parda, seguidas da etnia branca com cerca 

de 8,9%, 2,2% da etnia negra, 0,5% da etnia amarela, contrastando, por fim, com a etnia 

indígena, com cerca de 0,14%. Os demais 22,56% casos relatados pertencem a notificações 

que foram ignorados ou deixados em branco a opção de etnia nas fichas de investigação de 

meningite. Embora o território em questão seja o local de maior número de notificação de 

casos de meningite no Estado do Pará, os dados da etnia indígena levantam a hipótese de uma 

possível deficiência de notificação compulsória desse agravo por desconhecimento dessa 

doença e/ou por dificuldade de acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Conclusão/Considerações Finais: A quantidade de casos dessa doença que envolve um 

processo inflamatório das membranas do sistema nervoso central registrada pelo DATASUS, 

apresenta-se conflitante entre as porcentagens das etnias pesquisadas, pois, como se pode 

observar anteriormente, mais da metade dos casos pertencem à etnia parda (65,7%), e menos 

de 0,2% abrange a etnia indígena. Desse modo, o estudo levanta a tese de que a Política 

Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas não está dando a devida atenção á saúde e 

conhecimento necessário para esta população sobre a meningite, tendo como resultado o não 

diagnóstico e, consequentemente, a subnotificação da patologia em questão. Ademais, os 

métodos preventivos, o acesso a informação da enfermidade abordada, o diagnóstico e 

tratamento precoce é imprescindível na prevenção ou abrandamento do curso da doença 

clínica abordada. 
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