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Meningite por Haemophilus 
influenzae tipo B                                                                

A meningite por H. influenzae 
tipo B (Hib) é uma doença 
inexoravelmente morta l e 
sequelante quando não tratada, 
sendo sua prevenção de suma 
importância. Dentre todas as 
medidas de controle, a mais 
eficaz foi a vacinação, introdu-
zida à partir de 1990. Na litera-
tura, são escassos os relatos de 
meningite bacteriana Hib em 
adultos imunocompetentes e/ou 
vacinados. 

Relatar o caso de meningite por 
Haemophilus influenzae tipo B 
em paciente adulto imunocom-
petente do hospital Santa Casa 
da Misericórdia de Santos – SP.  

Revisão de prontuário médico, 
análise de resultados dos métodos 
diagnósticos e revisão da litera-
tura atual.  

M.J.S., fem., 52 anos. Deu entrada 
com quadro de cefaléia holocraniana 
de forte intensidade, êmese e 
cervicalgia há 8 dias, além de febre 
termometrada em 40oC naquele dia. 
Exame físico evidenciou rigidez de 
nuca (sinal de Brudzinski presente). 
Após coleta de LCR, foi isolado 
Haemophilus influenzae tipo B em 
cultura. Paciente evoluiu com 
rebaixamento do nível de consciência, 
hipertensão arterial e febre de difícil 
controle sendo estabilizada e enca-
minhada à unidade de terapia 
intensiva, necessitando de  ventilação 
mecânica invasiva e uso de drogas 
vasoativas. Evoluiu de forma desfa-
vorável durante sua permanência na 
UTI, com infecção de foco urinário e 
insuficiência respiratória aguda de-
vido a pneumonia associada à venti-
lação mecânica por Pseudomonas 
aeruginosa. Após 46 dias de tratamen-
to com antibióticos específicos e su-
porte clínico em UTI e 21 dias em 
enfermaria, recebe alta com quadros 
clínico e hemodinâmico estáveis, 
consciente e orientada, recebendo 
assistência médica, fonoaudiológica e 
fisioterapêutica  em  home care.  

A meningite bacteriana por Hib 
teve seu perfil epidemiológico 
alterado nas últimas décadas, 
principalmente pelos grandes 
avanços na área da prevenção 
primária e no aumento do número 
de doenças crônico-degenerativas 
e imunodepressoras.  
Faz-se necessária a continuidade 
do estudo de sua prevalência, 
fatores de risco e prevenção tanto 
em crianças, quanto em adultos, 
hígidos ou não, pois tal moléstia 
pode levar a um quadro grave e 
potencialmente fatal, necessitando 
de intervenção precoce e agressiva 
para um desfecho favorável. 
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