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RESUMO
A inflamação das meninges pode ser causada por diversos agentes infecciosos e sua
prevalência está associada a fatores como o estado imunitário do indivíduo. Pessoas que
vivem com HIV/AIDS (PVHIV) apresentam maior risco de adoecimento, podendo
evoluir com complicações severas devido a gravidade desta doença. Este foi um estudo
retrospectivo, descritivo e observacional em PVHIV adultos com notificação compulsória
de meningite, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017. Dos 130 casos
analisados, 65,3% eram do sexo masculino, 96,5% eram pardos e 79,2% dos casos
residiam na região metropolitana de Belém. A idade da população variou de 19 a 61 anos
com média de 33,9 anos sendo 55,4% analfabetos ou tinham apenas o ensino
fundamental, 13,1% apresentavam carga viral com o valor de 105 a 106 cópias/mL e
46,2% apresentaram LTCD4+ menor que 250 células/mm³. Quanto ao tipo de meningite,
42,3% dos casos eram de meningite tuberculosa (TBM), 40,8% meningite criptocócica
(MC) e 16,9% era meningite por outras causas. Os sinais e sintomas mais frequentes na
população estudada foram cefaleia (93,1%), febre (86,0%) e vômito (61,5%). A síndrome
da imunodeficiência adquirida (SIDA) foi responsável por 26,1% das causas de óbito,
seguida de meningite com 22,8% de casos. Os pacientes com MC acumularam o maior
número de óbitos (46,0%). A contagem de LTCD4 e LTCD8 foi significativamente mais
alta em pacientes com TBM quando comparada a pacientes com MC. A maioria dos casos
de óbito apresentava contagem de linfócitos TCD4+ abaixo de 200 células/mm³ e
contagem de LTCD8+ abaixo de 1.000 células/mm³. A população analisada em nosso
estudo apresentou um padrão clínico e epidemiológico com predomínio de homens, com
idade média de 34 anos, pardos, com baixo nível de escolaridade, pertencentes à região
metropolitana de Belém e com alto grau de comprometimento imunológico.
Demonstrando também que embora a maioria dos casos fosse de meningite tuberculosa
o maior índice de óbitos foi associado aos casos de meningite criptocócica.
Palavras-chave: Meningite, PVHIV, HIV, Coinfecção.
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ABSTRACT
Inflammation of the meninges can be caused by various infectious agents, and its
prevalence is associated with factors such as the individual's immune status. People living
with HIV (PLHIV) are at higher risk of illness and may develop severe complications due
to the severity of this disease. This was a retrospective, descriptive, observational study
of adult PLHIV with mandatory reporting of meningitis from January 2015 to December
2017. Of the 130 patients analyzed, 65.3% were male, 96.5% were brown, and 79.2%
resided in the metropolitan region of Belém. The age of the population ranged from 19 to
61 years, with a mean of 33.9 years; 55.4% were illiterate or had only completed
elementary school; 13.1% had a viral load of 105 to 106 copies/mL; and 46.2% had a
CD4+ T cell count lower than 250 cells/mm³. Regarding the type of meningitis, 42.3% of
the cases were tuberculous meningitis (TBM), 40.8% were cryptococcal meningitis
(CM), and 16.9% were meningitis due to other causes. The most frequent signs and
symptoms in the study population were headache (93.1%), fever (86.0%), and vomiting
(61.5%). Acquired immunodeficiency syndrome accounted for 26.1% of the causes of
death, followed by meningitis (22.8%). Patients with CM had the highest rate of death
(46.0%). The CD4+ and CD8+ T cell counts were significantly higher in patients with
TBM than in patients with CM. Most patients who died had a CD4+ T cell count below
200 cells/mm³ and a CD8+ T cell count below 1,000 cells/mm³. The population analyzed
in our study showed a clinical and epidemiological pattern of a mean age of 34 years and
a predominance of male sex, brown race, low educational level, residence in the
metropolitan region of Belém, and a highly immunocompromised status. Although most
cases were of TBM, the highest death rate was associated with cases of CM.
Keywords: Meningitis, PLHIV, HIV, Coinfection.

1 INTRODUÇÃO
A meningite é uma síndrome clínica caracterizada por inflamação das membranas
que revestem as meninges (dura-máter, aracnoide e pia-máter), sendouma das doenças
infecciosas mais comuns do sistema nervoso central (SNC) (HOFFMAN et al., 2009;
PORTER; KAPLAN, 2011). Este processo inflamatório acontece quando o microorganismo patogênico cruza a barreira hematoencefálica disseminando-se rapidamente,
podendo atingir todo o SNC com consequente inflamação meníngea (AMINOFF et al.,
2005).
A meningite pode ser causada por diversos agentes infecciosos como bactérias,
vírus e fungos, estando sua prevalência associada a fatores como idade do paciente, foco
séptico inicial, tipo e localização da infecção no SNC, estado imunitário prévio e situação
epidemiológica local (SILVA, 2004; BRASIL, 2017). Fatores de risco que predispõem
os indivíduos à meningite incluem a desnutrição (MÜLLER; KRAWINKEL, 2005),
ausência de imunização (HODGSON et al., 2001) e infecção pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV) (MILLER et al., 2014), onde a diminuição da atuação
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do sistema imunológico por conta da infecção pelo HIV faz com que o indivíduo fique
suscetível a infecções por inúmeros micro-organismos (BRASIL, 2013). A maioria das
mortes por meningite tem causas infecciosas, mas a gravidade clínica da doença varia
com o organismo causador (ERDEM et al., 2017).
As meningites apresentam distribuição mundial sendo um grave problema de
saúde pública pela sua magnitude, potencial de transmissão, patogenicidade e relevância
social (BRASIL, 2017). É uma doença de notificação compulsória imediata no Brasil,
realizada em até 24 horas para as vigilâncias municipais e estaduais. De acordo com o
Ministério da Saúde (2019) foram confirmados 58.683 casos de meningite por todas as
causas no período de 2015 a 2018, sendo 5.347 o número total de óbitos por todas as
formas de meningite nesse período.
O aparecimento de infecções oportunistas em pessoas vivendo com HIV (PVHIV)
é definidor de AIDS onde se destacam a neurotoxoplasmose, a tuberculose, quando
disseminada pode causar meningite tuberculosa e a criptococose, sendo esta última a
causa mais frequente de meningite oportunista nesses indivíduos (BRASIL, 2018a).
No período de 2007 a 2017 observou-se aumento do coeficiente de mortalidade
em PVHIV em todos os estados das regiões Norte e Nordeste (BRASIL, 2018b). As
infecções oportunistas ou coinfecções podem ser um fator agravante para esse
prognóstico, uma vez que as meningites infecciosas podem estar associadas com o
aumento da mortalidade em PVHIV.
A importância da infecção crônica pelo HIV está no risco potencial que essas
pessoas estão permanentemente expostas a doenças oportunistas e ou coinfecções
podendo gerar complicações gravíssimas levando muitas vezes o paciente a óbito. Muito
se tem sobre informações globais do número de casos de PVHIV assim como de
meningites por todas as causas, porém são escassos os dados que correlacionem essas
duas doenças.
Estudos na região norte do Brasil, principalmente no estado do Pará sobre
quantificação, caracterização de casos, distribuição geográfica e os principais tipos de
meningites em PVHIV e suas manifestações clínico-epidemiológicas ainda são raros.
Diante disto, faz-se necessária a obtenção destas informações para traçar um perfil
epidemiológico detalhado aumentando o conhecimento destes quadros.
Assim o objetivo deste trabalho foi caracterizar as variáveis clínicas e
epidemiológicas em PVHIV com quadro de meningite por todas as causas, internadas em
um hospital de referência, no estado do Pará, no período de 2015 a 2017, buscando
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associar essas características aos tipos de meningite, as comorbidades e evolução dos
casos.

2 MÉTODOS
TIPO DE ESTUDO E COLETA DE DADOS
Foi realizado um estudo retrospectivo, de natureza descritiva e observacional, de
uma série de casos, selecionados previamente de fichas de investigação de meningite do
banco de dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e do Aplicativo
de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU). O levantamento epidemiológico foi
realizado no Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do Hospital Universitário
João de Barros Barreto (HUJBB) usando informações contidas nas fichas de notificação
compulsória do banco de dados do SINAN.
Foram incluídos indivíduos maiores de 18 anos, de ambos os sexos, com
diagnóstico confirmado e especificação do tipo de meningite e diagnóstico positivo para
HIV. Utilizou-se a Ficha de Investigação de Meningite, onde, após a confirmação, os
casos são classificados em doença meningocócica, meningite tuberculosa (MTB),
meningite por outras bactérias, meningite não especificada, meningite asséptica,
meningite por outra etiologia, especificação Cryptococcus spp (MC), meningite por
Haemophilus e meningite por pneumococos.
Foram coletadas informações clínico-laboratoriais adicionais como tempo da
internação hospitalar, coinfecções, histórico do paciente, evolução do caso como causa
do óbito ou data de alta do paciente no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários
(AGHU).
Para a obtenção dos resultados de quantificação de linfócitos T CD4+ e T CD8+ e
da carga viral do HIV-1 utilizou-se o banco de dados do Sistema de Controle de Exames
Laboratoriais da Rede Nacional de Contagem de Linfócitos CD4+/CD8+ e Carga Viral do
HIV (SISCEL) disponibilizado pelo Laboratório de Virologia (LabVir) do Instituto de
Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará.

ASPECTOS ÉTICOS
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética em pesquisa do complexo hospitalar
UFPA-EBSERH, unidade João de Barros Barreto (HUJBB) sob o parecer nº 2.898.641,
conforme os preceitos das Normas de pesquisa envolvendo seres humanos que obedece a
resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (CNS-MS).
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ANÁLISE ESTATÍSTICA
Foi realizada a análise descritiva dos dados, com auxílio do programa BioEstat
versão 5.0 (AYRES et al., 2007). Para apresentação das características clínicas e
epidemiológicas, as variáveis categóricas foram exibidas como frequências absolutas e
relativas, e as numéricas, por meio de medidas de tendência central (média) e dispersão
(desvio padrão).
Para verificar a associação entre duas variáveis categóricas foi utilizado o Teste
G, com realização da análise de resíduos padronizados para identificar as categorias que
mais contribuíram para o valor significativo, no caso de obtido um p-valor significativo
no teste G, se muitas categorias estão envolvidas. Para comparar uma variável numérica
entre grupos, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney (no caso da
comparação entre dois grupos) ou a ANOVA para o caso de mais de dois grupos (ou sua
alternativa não paramétrica, o teste de Kruskal-Wallis). No caso de resultado significativo
para ANOVA ou Kruskal-Wallis foi necessário empregar múltiplas comparações para
detalhar o resultado, com ajuste do p-valor para múltiplas comparações, utilizando o teste
de Dunn para detalhar o valor significativo. Os resultados com p ≤ 0,05 foram
considerados estaticamente significativos.

3 RESULTADOS
No período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017, foram notificados ao SINAN
609 casos de meningite e meningococcemia no Pará e destes, 130 eram em PVHIV. A
maioria dos indivíduos era do sexo masculino (85/130) e de cor parda (125/130). A idade
da população do estudo variou de 19 a 61 anos com média de 33,9 ± 9,9 anos. Em relação
ao nível de escolaridade, 72 indivíduos (58,5%) eram analfabetos ou tinham apenas o
ensino fundamental. A ocupação do lar foi declarada por 26 (57,8%) dos indivíduos
(todos do sexo feminino) os indivíduos que foram identificados como outros na Tabela
1(74/130) apresentavam ocupações como agricultor, vendedores autônomos, ajudantes
de pedreiro, pedagogo, doméstica e técnico de enfermagem, entre outros, 68 (52,3%)
eram residentes no município de Belém (Tabela 1).
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Tabela 1 – Dados demográficos dos casos de meningite em PVHIV, internadas na Clínica de Infectologia
e Doenças Infecciosas e Parasitárias do hospital universitário João de Barros Barreto, no período de 2015
a 2017.
Geral
Feminino
Masculino
n=130 (%)
n=45 (%)
n=85 (%)
Idade (anos)
33,9 ± 9,9
32,6 ± 7,5
34,6 ± 10,9
Raça
Branco
Pardo

5 (3,8)
125 (96,2)

2 (4,4)
43 (95,6)

3 (3,5)
82 (96,5)

Escolaridade
Analfabeto/Fundamental
Nível médio
Nível superior
Não informado

72 (55,4)
45 (34,6)
6 (4,6)
7(5,4)

28 (62,2)
16 (35,6)
0 (0,0)
1(2,2)

44 (51,7)
29 (34,1)
6 (7,1)
6(7,1)

Ocupação
Do lar
Desempregado
Estudante
Outros
Não informado

26 (20,0)
11 (8,5)
11 (8,5)
74(55,7)
8(6,2)

26 (57,8)
3 (6,7)
4 (8,9)
10 (22,2)
2(4,4)

0 (0,0)
8 (9,4)
7 (8,2)
64 (75,3)
6(7,1)

Residência
Belém
Outros

68 (52,3)
62 (31,5)

25 (55,6)
20 (44,4)

43 (50,6)
42 (49,4)

As variáveis categóricas são representadas como n (%). A variável numérica (idade) é representada como
média ± desvio padrão. n= número de pacientes.

No que se refere aos tipos de meningite, 55 (42,3%) eram MTB, 53 (40,8%) eram
MC e 22 (16,9%) eram meningite por outras causas. Observou-se que os casos de MTB
referiram maior frequência de sinais e sintomas como cefaleia (51/55; 92,7%), febre
(48/55; 87,3%), vômito (30/55; 54,5%). Nos pacientes com MC os mais frequentes foram
cefaleia (51/53; 96,2%), febre (46/53; 88,5%) e vômito (30/53; 73,6%).
A rigidez de nuca apresentou-se com maior frequência no grupo com MTB em
relação ao grupo com MC, observando-se diferença estatisticamente significante
(p=0,017) ao comparar os grupos.
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Tabela 2 - Distribuição dos sinais e sintomas de acordo com o tipo de meningite em PVHIV internadas na
Clínica de Infectologia e Doenças Infecciosas e Parasitárias do hospital universitário João de Barros
Barreto, no período de 2015 a 2017.
Sinais
e Geral
MTB
MC
Outros
p-valor
Sintomas
n=130 (%)
n=55 (%)
n=53 (%)
n=22 (%)
Vômito
Não
50 (38,5)
25 (45,5)
14 (26,4)
11 (50,0)
0,0571
Sim
80 (61,5)
30 (54,5)
39 (73,6)
11 (50,0)
Febre
Não
Sim

18 (14,0)
111 (86,0)

7 (12,7)
48 (87,3)

6 (11,5)
46 (88,5)

5 (22,7)
17 (77,3)

0,4591

Convulsões
Não
Sim

109 (83,8)
21 (16,2)

50 (90,9)
5 (9,1)

43 (81,1)
10 (18,9)

16 (72,7)
6 (27,3)

0,1141

Rigidez da nuca
Não
Sim

80 (61,5)
50 (38,5)

27 (49,1)*
28 (50,9)†

40 (75,5)†
13 (24,5)*

13 (59,1)
9 (40,9)

0,0171

Sinais de
Kernig e
Brudzinski
Não
Sim

116 (89,2)
14 (10,8)

48 (87,3)
7 (12,7)

49 (92,5)
4 (7,5)

19 (86,4)
3 (13,6)

0,6021

Confusão
mental
Não
Sim

120 (92,3)
10 (7,7)

50 (90,9)
5 (9,1)

50 (94,3)
3 (5,7)

20 (90,9)
2 (9,1)

0,7641

Desorientação
Não
Sim

116 (89,2)
14 (10,8)

47 (85,5)
8 (14,5)

49 (92,5)
4 (7,5)

20 (90,9)
2 (9,1)

0,4861

Cefaleia
Não
Sim

9 (6,9)
121 (93,1)

4 (7,3)
51 (92,7)

2 (3,8)
51 (96,2)

3 (13,6)
19 (86,4)

0,3331

Baixo nível de
consciência
Não
126 (96,9)
52 (94,5)
52 (98,1)
22 (100,0)
0,2841
Sim
4 (3,1)
3 (5,5)
1 (1,9)
0 (0,0)
As variáveis categóricas são representadas como n (%). 1: Teste G. *: A frequência observada foi inferior
ao que seria esperado ao acaso. †: A frequência observada foi superior ao esperado. MTB: Meningite
tuberculosa. MC: meningite criptocócica. Outros: Meningite inespecífica, Meningite viral, Meningite
Pneumocócica, Meningite Asséptica e Meningite por outras bactérias.

A tabela 3 mostra a comparação das principais comorbidades associadas entre os
diferentes tipos de meningite. Verificou-se que os pacientes com MTB apresentavam
maior frequência de tuberculose associada diferindo estatisticamente do grupo de
pacientes com MC e outras meningites (p<0,001).
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Tabela 3 – Principais comorbidades associadas, de acordo com o tipo de meningite, em PVHIV internadas na
Clínica de Infectologia e Doenças Infecciosas e Parasitárias do hospital universitário João de Barros Barreto, no
período de 2015 a 2017.
Geral
MTB
MC
Outros n=22 p-valor
n=130 (%)
n=55 (%)
n=53 (%) (%)
Tuberculose associada
Não
84 (64,6)
23 (41,8)*
44 (83,0)† 17 (77,3)
<0,0011
Sim
46 (35,4)
32 (58,2)†
9 (17,0)*
5 (22,7)
Neurotoxoplasmose
Não
113 (86,9)
45 (81,8)
50 (94,3)
18 (81,8)
0,0921
Sim
17 (13,1)
10 (18,2)
3 (5,7)
4 (18,2)
Herpes
Não
121 (93,1)
50 (90,9)
52 (98,1)
19 (86,4)
0,1071
Sim
9 (6,9)
5 (9,1)
1 (1,9)
3 (13,6)
As variáveis categóricas são representadas como n (%).1: Teste G. *: A frequência observada foi inferior ao que
seria esperado ao acaso. †: A frequência observada foi superior ao esperado. MTB: Meningite tuberculosa. MC:
meningite criptocócica. Outros: Meningite inespecífica, Meningite viral, Meningite Pneumocócica, Meningite
Asséptica e Meningite por outras bactérias.

Do total de casos analisados 63 evoluíram a óbito. A idade dos pacientes que
evoluíram a óbito variou de 18 a 61 anos com o desvio padrão de 35,7 ± 10,3 e o tempo
de evolução da doença desde o início dos sintomas até a data do óbito foi de 66,5 ± 96,1
dias. Houve um predomínio de casos de óbito em homens (66,7%), pardos (98,4%) com
nível de escolaridade analfabeto ou fundamental (62,9%) e que residiam em Belém
(57,1%). Houve uma leve diferença estatística apenas ao comparar as idades (p=0,030)
dos grupos alta e óbito (Tabela 4).
Tabela 4 – Dados demográficos de acordo com a evolução dos casos de meningite em PVHIV internadas na
Clínica de Infectologia e Doenças Infecciosas e Parasitárias do hospital universitário João de Barros Barreto, no
período de 2015 a 2017.
Variável
Geral
Alta
Óbito
p-valor
n=130 (%)
n=67 (%)
n=63 (%)
Idade (Anos)
33,9 ± 9,9
32,2 ± 9,3
35,7 ± 10,3
0,0301
Início dos sintomas até a 61,9 ± 76,6
57,5 ±52,0
66,5 ± 96,1
0,5861
evolução (Dias)
Sexo
0,9102
Feminino
45 (34,6)
24 (35,8)
21 (33,3)
Masculino
85 (65,4)
43 (64,2)
42 (66,7)
Raça
0,3922
Branco
5 (3,8)
4 (6,0)
1 (1,6)
Pardo
125 (96,2)
63 (94,0)
62 (98,4)
Escolaridade
0,0892
Analfabeto/Fundamental
72 (55,4)
33 (49,2)
39 (61,9)
Nível médio/Superior
51 (39,2)
28 (41,8)
23 (36,5)
Não Informado
7 (5,4)
6 (9,0)
1 (1,6)
Ocupação
0,0902
Do lar
26 (20,0)
16 (23,9)
10 (15,9)
Desempregado
11 (8,5)
9 (13,3)
2 (3,2)
Estudante
11 (8,5)
5 (7,5)
6 (9,5)
Outros
74 (56,9)
32 (47,8)
42 (66,6)
Não informado
8 (6,1)
5 (7,5)
3 (4,8)
Residência
0,3712
Belém
68 (52,3)
32 (47,8)
36 (57,1)
Outros
62 (47,7)
35 (52,2)
27 (42,9)
As variáveis categóricas são representadas como n (%). A variável numérica (idade) é representada como média
± desvio padrão. 1: Teste de Mann-Whitney. 2: Teste G.
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Em relação à evolução dos pacientes de acordo com o tipo de meningite, os
pacientes com MC acumularam o maior número de óbitos (46,0%) mostrando alta taxa
de letalidade nesse grupo. Em relação aos casos diagnosticados com MTB22 (35,0%)
evoluíram para o óbito, seguidos por outros tipos de meningite com 6 óbitos (9,5%). Não
houve associação estatisticamente significante ao comparar os grupos alta e óbito (Tabela
5).
Tabela 5 –Desfecho dos casos de meningite em PVHIV internadas na Clínica de Infectologia e Doenças
Infecciosas e Parasitárias do hospital universitário João de Barros Barreto, no período de 2015 a 2017.
Tipo de meningite
Geral
Alta
Óbito
p-valor
n=130 (%)
n=67 (%)
n=63 (%)
MC
53 (40,8)
24 (35,8)
29 (46,0)
0,2531
MTB
55 (42,3)
33 (49,3)
22 (34,9)
Outros
22 (16,9)
10 (14,9)
12 (19,1)
As variáveis categóricas são representadas como n (%). 1: Teste G. MTB: Meningite tuberculosa, MC
meningite criptocócica. *Outros: Meningite inespecífica, Meningite viral, Meningite Pneumocócica,
Meningite Asséptica e Meningite por outras bactérias.

A tabela 6 mostra a comparação de CV, LTCD4+ e LTCD8+ entre os tipos de
meningite. Houve significância estatística na comparação de medianas entre níveis de
LTCD4+ e LTCD8+ entre os diferentes tipos de meningite. A contagem de LTCD4+
diferiu estatisticamente entre os grupos MC (A) e MTB (B) com p<0,001, assim como o
grupo com MC diferiu estatisticamente dos outros tipos de meningite (C) com p<0,001.
A contagem de LTCD8+ foi significativamente maior em indivíduos com MTB quando
comparada a indivíduos com MC (p<0,009).
Tabela 6- Carga viral, linfócitos T CD4+ e TCD8+, de acordo com o tipo de meningite em PVHIV internadas
na Clínica de Infectologia e Doenças Infecciosas e Parasitárias do hospital universitário João de Barros
Barreto, no período de 2015 a 2017.
Geral
MC
MTB
Outros
p-valor
(n=130)
(n=53)
(n=55)
(n=22)
Carga viral (log)
4,3 ± 1,2
4,3 ± 1,1
4,2 ± 1,4
4,7 ± 1,4
0,4481
LTCD4+
123,0 ± 127,2 58,5 ± 70,0
189,9 ± 143,8 187,0 ± 131,0 <0,0011
(Cél./mm3)
AxB,AxC
LTCD8+
737,7 ± 547,9 572,8 ± 467,4 922,5 ± 535,0 950,6 ± 727,7 0,0091
(Cél./mm3)
AxB
As variáveis numéricas são representadas como média ± desvio padrão. 1: Teste de Kruskal-Wallis. 2:
ANOVA. A: MC, B: MTB, C: Outros.

A Figura 1 mostra a situação clínica dos casos de meningite em PVHIV em relação
à evolução (alta/óbito) a partir da quantificação de linfócitos TCD4+ e TCD8+. A maioria
dos casos de óbito apresentava contagem de LTCD4+˂200 células/mm³. Em relação à
quantificação de LTCD8+, a maioria apresentava contagem ˂1.000 células/mm³. Houve
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diferença estatística significativa entre os grupos alta e óbito em relação à contagem de
LTCD4+ (p=0,002) e LTCD8+ (p<0,001).
Figura 1- Comparação dos níveis de linfócitosTCD4+ e TCD8+ de acordo com a evolução do caso dos
pacientes com meningite em PVHIV, na Clínica de Infectologia e Doenças Infecciosas e Parasitárias do
hospital universitário João de Barros Barreto, no período de 2015 a 2017. A diferença foi significativa entre
os grupos: p=0,002 para LTCD4+ e para LTCD8+p<0,001 pelo teste de Mann-Whitney.

4 DISCUSSÃO
O estudo realizado no Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB),
no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017 constatou que 130 casos de meningite
ocorreram em PVHIV sendo os casos predominantes em homens, pardos, analfabetos ou
com apenas o ensino fundamental.
A média de idade observada foi de 33,9 anos. Os valores registrados mostram uma
dinâmica nacional na qual a maioria dos homens infectados pelo HIV está concentrada
na faixa etária de 20 a 34 anos, considerada uma das fases mais ativas da vida (BRASIL,
2019). Dados semelhantes foram obtidos em estudos realizados em PVHIV em Santa
Catarina por SCHUELTER et al. (2010) e em um hospital na Bahia por CASTRO et al.
(2013), os quais apontaram que a maioria dos pacientes eram do sexo masculino e com
baixa escolaridade.
Outro estudo realizado no Pará com objetivo de avaliar o perfil clínico e
epidemiológico dos portadores do HIV/AIDS com coinfecção também encontrou maior
prevalência em homens, na faixa etária de 26 a 38 anos, solteiros, com ensino fundamental
incompleto e procedentes de Belém ou região metropolitana (FERREIRA et al., 2015).
Todavia segundo dados nacionais do Boletim Epidemiológico HIV/AIDS de 2019, no
período de 2007 a junho de 2019, os casos com escolaridade informada possuíam em sua
maior parte ensino médio completo.
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GOMES et al. (2017) afirmam que os resultados dos fatores de vulnerabilidade
como o baixo conhecimento ressalta uma questão relevante que é o papel das
desigualdades sociais na trajetória da epidemia do HIV. A pouca escolaridade dos
pacientes analisados pode refletir-se em suas possibilidades profissionais, restringindoos a condições desfavoráveis de vida e emprego, mantendo seu estado de pobreza.
Quanto à ocupação este estudo evidenciou uma maior frequência de casos em
mulheres que declararam profissão “do lar”, porém não encontramos nenhum padrão de
transmissão ou contaminação relativo à alguma profissão específica.
A distribuição da meningite é mundial e sua incidência varia conforme a região
(SESA, 2019). Este estudo mostrou que a maioria dos casos de meningite foi reportado
na Mesorregião metropolitana de Belém e não se evidenciou casos provenientes da
Mesorregião do Baixo Amazonas e Sudoeste do Pará, o que pode ser justificado pela
quantidade de reservas indígenas nestas áreas e o difícil acesso a região metropolitana,
apesar de serem doenças de notificação compulsória, é reconhecido que possa haver
subnotificação dos casos diagnosticados ou os casos de meningite possam ter sido
acompanhados em outros hospitais mais próximos desta população.
EMMERICK et al. (2014) verificaram a existência de subnotificação de casos de
meningite no SINAN, em relação ao SIM mostrando em seu estudo que o SINAN
apresentou um importante sub-registro, seja por subdiagnóstico, seja por subnotificação,
de aproximadamente 33% em 2008-2009.
Segundo MARAIS et al. (2011) a imunodeficiência causada pelo HIV predispõe
os indivíduos a infecções oportunistas por patógenos, como Cryptococcus neoformans e
Mycobacterium tuberculosis, que normalmente não causam infecções no SNC de
hospedeiros imunocompetentes, o que justifica os resultados aqui demonstrados, os quais
mostram que a meningite tuberculosa e a meningite criptocócica foram as mais
frequentes, respectivamente.
CASTRO et al, descreveram um relato de caso de uma PVHIV residente em
Manaus, estado do Amazonas, apresentando um quadro de neurocriptococose
concomitante a meningite pneumocócica destacando a clínica e a evolução de duas
importantes infecções relacionadas a imunodeficiência pelo HIV. Demostrando as
possibilidades patológicas que o paciente portador do HIV, sem tratamento adequado,
estar predisposto a desenvolver ao longo da evolução da doença e a suas múltiplas
associações, caracterizando um desafio para o infectologista na abordagem a esses
pacientes.
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No estudo de FERREIRA et al., em 2015 em relação às coinfecções paralelas ao
HIV/AIDS, observou-se que a maioria dos portadores apresentou a tuberculose como
infecção oportunista mais frequente, seguida da neurotoxoplasmose. A meningite foi
observada em 1,28% dos casos. Sendo que alguns apresentaram mais de uma coinfecção.
CASTRIGHINI et al., 2017 em seu estudo epidemiológico Ribeirão Preto
descreveu prevalência da coinfecção HIV/tuberculose de 26,5% dentre os 1.277
indivíduos com tuberculose analisados. Neste estudo muitos indivíduos apresentaram
coinfecções, porém a maioria dos casos de meningite e HIV não relatou este dado no
grupo geral, porém ao analisarmos o grupo que estava acometido por MTB evidenciamos
que apresentavam alto índice de tuberculose associada, sugerindo uma disseminação do
patógeno.
Na infecção do SNC por Cryptococus os sintomas relatados são febre, mal estar,
cefaleia constante, rigidez da nuca e vômitos, além de alterações visuais e mentais como
fotofobia, delírio, alucinação e agitação, que são sintomas característicos de infecção
avançada (ALMEIDA; MACHADO, 2014). No presente estudo, apenas vômito, febre e
cefaleia estavam presentes como principais sintomas em pacientes com meningite
criptocócica, já no grupo de pacientes com meningite tuberculosaos sintomas mais
relatados foram vômito, febre e cefaleia. A rigidez de nuca foi estatisticamente diferente
entre os grupos de MTB que relataram esse sintoma com maior frequência em
comparação aos pacientes com MC.
Um estudo realizado no Brasil em indivíduos com MTB e HIV observou maior
prevalência em indivíduos do sexo masculino, com idade média de 36 anos, sendo os
sintomas mais frequentes febre, dor de cabeça e sinais meníngeos (CRODA et al., 2010).
Segundo VINNARD e MACGREGOR (2009) indivíduos infectados pelo HIV
têm risco aumentado para todas as formas de tuberculose extrapulmonar, incluindo
meningite

tuberculosa. Este

risco

aumenta

em

níveis

mais

avançados

de

imunossupressão. Este estudo observou que os pacientes com MTB já relatavam quadro
de tuberculose associada, diferindo estatisticamente do grupo de pacientes com MC e
outras meningites.
Segundo dados da Secretaria de Saúde do Ceará mesmo quando a meningite é
diagnosticada precocemente e um tratamento adequado é iniciado, entre 5% e 10% dos
pacientes não sobrevivem e acabam morrendo, normalmente, 24 ou 48 horas após o
surgimento dos primeiros sintomas. Sem tratamento, até 50% dos casos podem resultar
em óbito (SESA, 2019). Este estudo mostrou que a taxa de mortalidade no ano de 2016
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foi de 63,1% sendo observada a maior frequência de óbito em relação aos casos de alta.
Importante ressaltar que nesse ano foram registrados 18 casos de meningite criptocócica,
destes, 12 foram a óbito mostrando a letalidade desta doença. No presente trabalho, a
maioria dos casos de óbito de meningite em PVHIV apresentava contagem de LTCD4+
abaixo de 200 células/mm³. Em relação à quantificação de LTCD8+, a maioria dos casos
de óbito apresentava contagem abaixo de 1.000 células por mm³. Houve diferença
estatística significativa entre os grupos alta e óbito em relação à contagem de LTCD4+ e
LTCD8+.
Em um estudo de coorte de indivíduos brasileiros com meningite criptocócica e
HIV, os autores evidenciaram que maioria dos casos ocorreu em homens, com média de
idade de 35 anos, quantificação média de LTCD4+ de 111células/mm3, dos quais 62%
foram a óbito (RAMÍREZ et al., 2017). No presente trabalho os pacientes com MC não
apresentaram nenhuma doença associada, eram em sua maioria pardos, analfabetos,
residentes do município de Belém e apresentavam média de LTCD4+ de 58,5 células/mm³
e carga viral de 4,3 milhões de cópias do vírus em um mililitro de sangue.
Em relação à evolução das PVHIV com meningite este estudo revelou que a média
de idade dos pacientes que evoluíram a óbito foi de 35,7 anos e o tempo de evolução
desde o início dos primeiros sintomas ate o óbito foi de 66,5 dias, e de acordo com o tipo
de meningite observou-se que os pacientes com meningite criptocócica acumularam o
maior número de óbitos em relação aos diagnosticados com meningite tuberculosa. A
meningoencefalite criptocócica é responsável por mais de 15% das mortes relacionadas
ao HIV em todo o mundo e é a causa mais comum de meningite não viral nos EUA
(ELSEGEINY et al., 2018).
JARVIS e HARRISON (2007) concluíram que a razão para a elevada mortalidade
por doença criptocócica em pacientes com HIV inclui a inadequação da terapêutica
antifúngica devido ao acesso restrito a alguns medicamentos em algumas áreas. A
meningite criptocócica relacionada ao HIV é uma das causas mais comuns de meningite
em adultos, com estimados 223.100 casos e 181.100 mortes em 2014, globalmente
(PARK et al, 2009; WILLIAMSON et al, 2017).
Em um estudo de coorte retrospectivo foram avaliadas as principais características
clínicas e achados laboratoriais iniciais da MC em pacientes com e sem HIV com
sintomas clínicos de meningite e concluiu-se que pacientes com AIDS apresentaram
contagens periféricas mais baixas de LTCD4+ e uma quantidade mais elevada de
Cryptococcus sp. do que pacientes sem AIDS (LEE et al., 2011).
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Este estudo encontrou significância estatística na comparação de medianas entre
de quantificação de LTCD4+ e LTCD8+ entre os diferentes tipos de meningite. A
contagem de LTCD4+ diferiu estatisticamente entre os pacientes com MC e MTB, assim
como o grupo de pacientes com MC diferiu estatisticamente dos outros tipos de
meningite. As contagens de LTCD4+ e LTCD8+ foram significativamente menores em
pacientes com MC.
Evidenciou-se também no presente trabalho que a maioria dos casos de óbito de
meningite em PVHIV apresentava contagem de LTCD4+ abaixo de 200 células/mm³. Em
relação à quantificação de LTCD8+, a maioria dos casos de óbito apresentava contagem
abaixo de 1.000 células por mm³. Houve diferença estatística significativa entre os grupos
alta e óbito em relação à contagem de LTCD4+ e LTCD8+.
Dentre as principais limitações do presente estudo destacam-se o fato do mesmo
ser retrospectivo e buscar dados em prontuários, fichas de notificação compulsória e
banco de dados do paciente contribuindo para a ausência de algumas informações
principalmente do ponto de vista epidemiológico, além da falta de notificação de algumas
mesorregiões do Pará com possível ocorrência de viés de informação e registro. Dados
complementares dos casos de meningite como vacinação do paciente em quase toda a
maioria apresentava-se como ignorado, além de contato com caso suspeito ou confirmado
de meningite (até 15 dias antes do início dos sintomas) impossibilitando a análise dos
padrões de transmissão desta doença.

Portanto, estudos prospectivos devem ser

realizados para determinar com maior grau de segurança e confiabilidade o perfil clínico
e epidemiológico desses pacientes levando em consideração a evolução dos mesmos e o
acompanhamento ambulatorial.
Este estudo apresentou importantes achados onde se caracterizou as condições de
vulnerabilidade em PVHIV e com quadros de meningite, analisando o grau de
comprometimento desses pacientes, assim como mostrou um padrão clínico e
epidemiológico desta população acometida, e a distribuição dos casos, gerando resultados
que possam servir de base para estudos clínicos e epidemiológicos futuros, ressaltando a
importância de conhecer características epidemiológicas desta doença.
Nosso estudo foi um importante achado epidemiológico para o estado do Pará
dada a escassez de levantamentos anteriores. Com base nos dados obtidos, destaca-se a
importância em ampliar o conhecimento através de novas investigações sobre
características epidemiológicas da meningite em um serviço de saúde com intuito de
propiciar diagnóstico precoce e melhores formas de tratamento.
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5 CONCLUSÃO
Os casos de meningite em PVHIV hospitalizadas no HUJBB indicam predomínio
de homens com idade média de 34 anos, pardos e analfabetos ou com apenas ensino
fundamental, pertencentes à mesorregião Metropolitana de Belém e com alto grau de
comprometimento imunológico. Os principais tipos de meningite encontrados foram
meningite tuberculosa e meningite criptocócica. Os principais sinais e sintomas de
PVHIV com meningite foram febre, vômito e cefaleia onde foram evidenciadas
frequências de padrões sintomatológicos e clínicos distintos entre os diferentes tipos de
meningite. A AIDS apresentou-se como a maior causa de óbito desses pacientes seguida
de meningite.
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