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QUIMIOPROFLAXIA EM MENINGITES BACTERIANAS
1- Meningite Meningocócica:
1.1- Indicações:
• Contatos próximos = moradores do mesmo domicílio, indivíduos que compartilham o
mesmo dormitório (em alojamentos, quartéis, enfermarias, entre outros), comunicantes
de creches e escolas, e pessoas diretamente expostas às secreções do paciente.
• NÃO há recomendação para os profissionais da área de saúde que atenderam o caso
de doença meningocócica, exceto para aqueles que realizaram procedimentos invasivos
(intubação orotraqueal, passagem de cateter nasogástrico) sem utilização de
equipamento de proteção individual adequado (EPI).
1.2- Quimioprofilaxiauração
Rifampicina
<1 mês 5mg/kg/dose 12 em 12 horas 2 dias
Crianças ≥1 mês e adultos 10mg/kg/dose (máximo de 600mg) 12 em 12 horas
Ceftriaxona Dose única
<12 anos 125mg; intramuscular
≥12 anos 250mg; intramuscular
Ciprofloxacino >18 anos 500mg; uso oral Dose única
2- Meningite por Haemophylus influenzae:
2.1- Indicações:
• Contatos próximos, atenção quando houver crianças menores de 02 anos susceptíveis
(não vacinada ou vacinação incompleta). Neste caso fazer profilaxia em todas as faixas
etárias que se expuseram ao caso índice.
• Creche que não há crianças menores de 02 anos não se recomenda quimioprofilaxia, a
menos que ocorra 02 ou mais casos em um período de 60 dias.
• Para os profissionais de saúde é necessário APENAS quando realizar intubação
orotraqueal, aspiração de secreções respiratórias realizados sem EPI.
2.2- Quimioprofilaxia:
• Rifampicina 20mg/kg/dia para crianças e 600g/dia para adultos por 4dias.
3- Disposições Gerais:
A quimioprofilaxia deve ser administrada em dose adequada e simultaneamente a todos
os contatos próximos, preferencialmente até 48 horas da exposição ao doente,
podendo se estender até 10 dias, considerando o prazo de transmissibilidade e o
período de incubação da doença, no sentido de eliminar o estado de portador. A
medicação está disponível na farmácia do HUSM e nas secretarias municipais de saúde.
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