UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
PROTOCOLOS DE CONTROLE DE INFECÇÃO

Protocolo de Quimioprofilaxia para Contactantes de Casos de
Meningites Bacterianas
A quimioprofilaxia está indicada para os contactantes íntimos expostos até 7 dias
do início dos sintomas, somente nos casos de doença meningocócica ou meningite por
Haemophilus influenzae, que obedeçam aos seguintes critérios:

1- Doença meningocócica
- Contactantes domiciliares (residentes no mesmo domicílio)
- Quartéis e orfanatos: dormir no mesmo quarto
- Creche e pré-escola: crianças da mesma sala e mesmo período
- Pessoas expostas diretamente às secreções de orofaringe, por exemplo, através
de beijos
- Profissionais de saúde que tenham se exposto a secreções respiratórias sem uso
de máscara cirúrgica durante: entubação traqueal, aspiração de secreções ou
que tenham realizado respiração boca-a-boca ou exame de fundo de olho.

A quimioprofilaxia não está sempre indicada para qualquer profissional
de saúde, exceto os incluídos nos critérios acima.
2- Meningite por H. influenzae
- Contactantes domiciliares: somente quando, além do caso índice, houver crianças
menores de 4 anos susceptíveis (não vacinada ou vacinação incompleta).
- Creches e pré-escolas: apenas a partir do 2º caso confirmado, para contactantes
próximos (mesma sala e mesmo período) susceptíveis.

Esquemas de profilaxia recomendados
Deve ser iniciado preferencialmente até 48 horas da exposição, admitindo-se
prazo máximo de 7 dias.
1. Doença meningocócica

Rifampicina:
- adultos: 600 mg VO 12/12 horas por 2 dias
- crianças: 20 mg/kg/dose VO 12/12 horas por 2 dias
- < 1 mês: 10 mg/kg/dia VO 12/12 horas por 2 dias
Ceftriaxone:
- adultos: 250mg IM dose única
- crianças: 125mg IM dose única

2. H. influenzae

Rifampicina:
- adultos: 600 mg/dia VO 1x/dia por 4 dias
- crianças: 20 mg/kg VO 1x/dia por 4 dias
- < 1 mês: 10 mg/kg VO 1x/dia por 4 dias

Importante: não se indica a quimioprofilaxia se a exposição do
profissional de saúde ocorrer quando o paciente-fonte estiver em
tratamento adequado há mais de 24 horas.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
PROTOCOLOS DE CONTROLE DE INFECÇÃO
FICHA DE LIBERAÇÃO DE QUIMIOPROFILAXIA PARA CONTACTANTES
NOS CASOS DE MENINGITES BACTERIANAS

Nome do Profissional _____________________________________________
Setor ________________________
Profissão _______________________________________________________
Paciente-fonte ___________________________________________________
RG __________________________
Data do Contato: _______________
Diagnóstico confirmado? ( ) Sim ( ) Não
Bacterioscopia _____________________________
Cultura ___________________________________
Atividade de risco:
( ) Intubação Orotraqueal sem uso de EPI
( ) Aspiração de secreção sem uso de EPI
( ) Respiração boca/boca
( ) Realização de Exame de Fundo de Olho
Motivo para não uso de EPI _________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Profilaxia: (
(

) Rifampicina 600mg 12/12h por ( ) 2 dias.
) Ceftriaxone 250mg Intra Muscular - dose única

Estou ciente dos riscos do uso da medicação acima quanto aos seus efeitos
adversos como nauseas, vômitos, icterícia, hepatite medicamentosa e
resistência microbiana.

_______________________
Assinatura do Contactante

________________________
Assinatura da Chefia Imediata

Tanto o contactante quanto a chefia asseguram a veracidade das informações.
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