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INTRODUÇÃO 
 A meningococcemia é definida como a forma de infecção disseminada 

pela bactéria Neisseria meningitidis  (meningococo) na corrente 

sanguínea, apresentando letalidade elevada em até 70% dos casos que 

ocorrem sem a presença de meningismo.   
 

RELATO DO CASO 
 Sexo feminino, 30 anos, natural dos EUA. Vem encaminhada da UBS ao 

HRSJ com hipótese diagnóstica de meningococcemia,  após 

administração de antibiótico naquela unidade. Início rápido de mal estar, 

vômitos, diarreia e febre, com aparecimento recente de manchas escuras 

por todo o corpo. História de transtorno bipolar em uso de lítio. Nega 

demais comorbidades, internações e cirurgias prévias.  

REG, LOTE,  taquipneica, desidratada,  FC 146 bpm, FR 25 ipm, PA 

89x47 mmHg, temperatura axilar 38,2ºC, lesões purpúricas disseminadas, 

sem sinais de irritação meníngea e demais alterações ao exame físico, 

caracterizando quadro de choque séptico.  

Após medidas de ressuscitação volêmica, corticoterapia e ceftriaxona EV, 

evoluiu sem melhora do quadro clínico, apresentando rebaixamento do 

nível de consciência, pupilas mióticas, cianose, sinais de esforço 

respiratório, hipotensão, taquicardia, crepitação em bases pulmonares, 

epistaxe, petéquias conjuntivais, sangramento bucal, e fora transferida 

para UTI onde evoluiu com quadro de anúria submetida à hemodiálise, 

hipóxia orgânica,  síndrome de Waterhouse-Friedrich, coagulação 

intravascular disseminada e óbito no 6º dia de internação. 

 

DISCUSSÃO  
 A forma disseminada da doença meningocóccica frequentemente é 

acompanhada de cefaleia, náusea, vômitos, mialgia além de aparecimento 

de petéquias em 50 a 80% dos casos. Parte dos pacientes não apresenta 

sinais de irritação meníngea,  como Kerning e Brudzinzki ao exame físico, 

sendo um dos indicativos de gravidade, bem como taquicardia, hipotensão 

e rebaixamento do nível de consciência. Os pacientes podem evoluir com 

disfunção cardíaca apresentando insuficiência cardíaca congestiva com 

edema de pulmão, quadro de coagulação intravascular disseminada, 

falência renal, Síndrome de Waterhouse-Friderichsen, choque e óbito.  

Complicações associadas podem ocorrer devido a formação de 

imunocomplexos como pericardite, artrite e  vasculite, caracterizada por 

necrose e amputação de extremidades.   

Estudos relatam que, a forma invasiva da doença, pode estar relacionada 

com fatores ligados à cepa do patógeno e ao hospedeiro, bem como 

idade, deficiências do complemento  e imunoglobulinas, esplenectomia ou 

asplenia funcional. 

 

Antibioticoterapia e terapia suportiva 

Quando há suspeita clínica de meningococcemia, o início de 

antibioticoterapia imediata é imprescindível, com duração média de 7 dias, 

associada à hidratação vigorosa e avaliação de necessidade de drogas 

vasopressoras, visto que esta doença fulminante pode levar à óbito em 

poucas horas. O antibiótico de escolha é a Penicilina Cristalina, 

opcionalmente, pode-se fazer uso de Ampicilina. Por vezes, a 

administração de antibiótico empírico pode ser realizada com 

cefalosporina de 3ª geração (ceftriaxona) ou cloranfenicol. A inclusão de 

corticóide na terapia inicial é controversa na literatura.  
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Figuras A e B. 

Lesões petequiais 

características de 

meningococcemia 

em membros 

inferiores e membro 

superior esquerdo. 

Figura C. Aspecto sero-

sanguinolento do líquido 

céfalo-raquidiano no 

momento da punção 

liquórica. 

CONCLUSÃO 
 

     Os  sinais clínicos iniciais de meningococcemia são 

comuns a muitas doenças infecciosas, devendo-se 

suspeitar da doença na presença de febre, náusea, intensa 

mialgia ou sinais de choque, antes mesmo do aparecimento 

de petéquias e inclusive na ausência de meningismo, 

sendo fundamental o início de antibioticoterapia empírica, 

assim como manobras de ressuscitação volêmica 

precocemente. 
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