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Meningite Sistema nervoso central meninges: dura-máter, aracnoid e pia-máter. Infectologia especializada, sintomas neurológicos Febre, dor de cabeça, rigidez do pescoço[1] Complicações Perda auditiva, epilepsia, hidrokephalus, déficit cognitivo[2][3] causa vírus, bactérias, outros[4] Método nnempistodiagnose[1] Condições semelhantes Tumor cerebral, lúpus, doença de Lyme, ataque epiléptico, síndrome neuroléptica maligna,[5]
naegleriase[6] Vacinação preventiva[2] Terapia antiviral, esteroides[1][7][8] Frequência 8,7 milhões (20 15)[9] Mortes 379 000 (2015)[10] Classificação e recursos externos CID-10 G00-10 G03-CID 9 320-322 DiseasesDB 22543 MedlinePlus 000680 eMedicina med/2613 smaragg/309 smaragg/390 MeSH D008581 Leia o aviso médico Meningite é uma inflamação aguda das membranas protetoras que revestem o cérebro e a medula
espinhal, que é chamada conjuntamente de meninges. [2] Os sintomas mais comuns são febre súbita e elevada, dor de cabeça severa e rigidez no pescoço. [1] Outros sintomas possíveis incluem confusão mental ou mudanças na consciência, vômitos e luz ou ruído insuportável. [1] Crianças mais jovens geralmente experimentam apenas sintomas vagos, como irritabilidade, sonolência ou não comer. [1] A meningite tem manchas
típicas na pele. [2] [3] A inflamação das meninges é geralmente causada por infecção com vírus, bactérias ou outros microrganismos. Embora de uma forma incomum, também pode ser causado por alguns medicamentos. [4] A meningite pode causar a morte devido à proximidade da inflamação do cérebro e da medula espinhal, razão pela qual a condição é classificada como uma emergência médica. [2] [8] O diagnóstico de
meningite pode ser confirmado ou excluído pela tânia. [1] Este procedimento consiste em inserir uma agulha no canal medular, a fim de coletar uma amostra do fluido cefalorraquidiano em torno do cérebro e da medula espinhal, que é posteriormente analisada em laboratório. [8] Algumas formas de meningite podem ser prevenidas por meio da vacinação com meningocócica, vacina contra caxumba, vacina pneumocócica e vacina de
Hib. [2] Também pode ser útil dar antibióticos a tipos que estão significativamente expostos a certos tipos de meningite. [1] O tratamento de emergência para meningite aguda é o uso imediato de antibióticos e, em alguns casos, medicamentos antivirais. [1] [7] Corticosteroides também podem ser dados para evitar complicações devido a inflamações excessivas. [3] [8] A meningite pode causar sérias complicações a longo prazo,
como perda auditiva, epilepsia, hidrokephalus ou comprometimento cognitivo, especialmente quando não tratada rapidamente. [2] [3] Meningite bacteriana não tratada é quase sempre mortal. Pelo contrário, a meningite viral tende a ser resolvida espontaneamente e raramente é fatal. [2] [3] Em 2015, houve 8,7 milhões de casos de meningite em todo o mundo[9] a doença foi responsável por 379 mil mortes, contra 464 mil em 1990.
[10] [11] Com tratamento adequado e proporcional, o risco de morte por meningite bacteriana é inferior a 15%. [1] Entre dezembro e junho, a doença está frequentemente presente na África subsaariana entre Gâmbia e Eritreia. [12] Pequenos surtos também podem ocorrer em outras regiões do mundo. [12] O termo meningite tem origem no grego μάνιγά, que significa membrana, e na sutura médica - ite, ou seja, inflamação. [13]
[14] Sinais e sintomas Traços clínicos Sintomas da meningite A tríade clássica dos sintomas diagnósticos consiste em rigidez do pescoço, febre súbita e elevada e dor de cabeça grave com um estado mental alterado. Esta tríade se chama meningismo. No entanto, apenas cerca de 45% dos casos de meningite bacteriana causam esses três sinais. [15] [16] No caso de nenhum desses três vestidos, a meningite é altamente
improvável. [16] Outros sinais geralmente associados à meningite incluem intolerância a luzes brilhantes e tolerância ao ruído. [2] Em adultos, o sinal mais comum é dor de cabeça grave, que ocorre em aproximadamente 90% dos casos de meningite bacteriana, seguida pela rigidez do pescoço em 70% dos casos. [15] [16] A rigidez do pescoço é uma incapacidade de mover passivamente o pescoço para a frente devido ao aumento
do tônus muscular. [15] No entanto, em muitos casos, as crianças mais jovens não têm os sintomas acima e só podem ser irritadas ou parecer doentes. [2] Para bebês com menos de seis meses de idade, é possível que os fontangels sejam consumidores de espaço. Outras características que podem ser usadas para distinguir a meningite de outras doenças menos graves em crianças incluem dor no pé, membros frios e cor da pele
anormal. [17] [18] Outros sinais possíveis incluem a presença do sinal de Kernig ou do sinal de Brudziński. A marca de Kernig pode ser avaliada deitado nas costas, quadril e joelho dobrados da pessoa 90º. Em uma pessoa com uma marca positiva de Kernig, a dor limita a extensão excessiva do joelho. O sinal positivo de Brudziński ocorre quando a dobra do pescoço faz com que o joelho e o quadril se dobrem sem querer. Embora
esses sinais sejam geralmente usados para diagnosticar meningite, eles são poucos sensíveis; Então nem sempre acontecem. [16] [19] No entanto, eles são muito específicos para meningite, o que significa que raramente ocorrem em outras doenças. [16] Outro teste, chamado movimento do sotaque, ajuda a determinar a presença de meningite em pessoas com febre e dores de cabeça. A pessoa é solicitada a girar a cabeça de
forma rápida e horizontal. Se esse movimento não agrava a dor, é improvável que seja meningite. [16] A meningite pode ser distinguida de outras meningites porque a pele tem um patch típico chamado roxo. Esta mancha pode outros sintomas. [17] Consiste em numerosas pequenas, irregulares e vermelhas ou azuis manchas no corpo, pernas, membranas mucosas, conjuntivite e às vezes apenas nas palmas das mãos ou pernas.
Quando você pressiona o dedo, a cor vermelha não desaparecerá. Embora essa mancha não esteja presente em todos os casos de meningite meningocócica, é relativamente específica para a doença, embora em alguns casos possa ocorrer em meningite causada por outras bactérias. [2] Outros possíveis sinais de meningite na pele incluem sinais de febre aftosa e herpes genital, ambos associados a diferentes formas de
meningite viral. [20] Complicações iniciais Sem o tratamento oportuno da meningite, os defeitos de pele podem progredir para o gangnion e forçar a amputação dos membros. Sobrevivente Charlotte Cleverley-Bisman (foto) tornou-se um símbolo das campanhas de vacinação contra meningite As complicações podem começar nos estágios iniciais da doença Essas complicações podem exigir tratamento especial e, em muitos casos,
referem-se a formas graves da doença associadas a prognósticos mais pobres. A infecção pode levar a sepse, síndrome de reação inflamatória sistêmica, diminuição da pressão arterial, frequência cardíaca rápida, temperaturas anormalmente altas ou baixas, ou aumento da respiração. A diminuição da pressão arterial é causada muito cedo, especialmente, mas não exclusivamente, pela inflamação meningocócica meningocócica
da meningocócica. Essa diminuição pode reduzir a rega sanguínea em diferentes órgãos do corpo. [2] A ativação excessiva de coágulos sanguíneos, chamada de coagulação intravenosa aplicada, pode impedir a irrigação sanguínea em órgãos e, paradoxalmente, aumentar o risco de sangramento. A meningite pode continuar a ocorrer com a destitução dos membros. [2] Infecções meningocócicas e pneumocócicas podem levar ao
sangramento da gren adrenal, causando uma condição comumente mortal chamada síndrome de Waterhouse-Friderichsen. [21] Os tecidos cerebrais podem inchar, aumentando a pressão intratante e causando uma niia cerebral na base do crânio. Os sintomas desse processo incluem perda de consciência, perda de reflexo pupilar e postura anormal. [3] A inflamação dos tecidos cerebrais também pode bloquear o fluxo normal de
fluido cefalorraquidiano no cérebro, causando hidrokephalus. [3] As convulsões também podem ocorrer por uma série de razões. Em crianças, em 30% dos casos, as convulsões ocorrem nos estágios iniciais da meningite e podem não ter uma causa básica. [8] As convulsões podem ser causadas pelo aumento da pressão e áreas inflamadas nos tecidos do cérebro. [3] Convulsões difíceis de controlar com medicamentos podem
deixar repercussões a longo prazo. [2] A inflamação das meninges pode levar a anormalidades nos nervos cranianos, um grupo de nervos cujo tronco cerebral está no interior da cabeça e pescoço e que, entre outras coisas, controla músculos faciais e audição. [2] [16] A perda visual e auditiva pode persistir mesmo após um ataque de meningite. [2] A inflamação do cérebro (encefalite) ou seus vasos sanguíneos (cerevolite) e a
formação de cromo no intestino podem causar sintomas como fraqueza, perda de sensibilidade ou função, ou movimentos anormais de movimento anormal do corpo controlados pela área de influência do cérebro. [2] [3] Causas da meningite é geralmente uma infecção causada por microrganismos. A maioria das infecções são causadas por vírus[16] e infecções causadas por bactérias, fungos ou apaziguados também são comuns.
[4] A doença também pode ter causas não contagiosas. [4] Casos de meningite que não são causados por infecção bacteriana são chamados de meningite asséptica. Esse tipo de meningite é geralmente causada por vírus, embora também possa ser causada por uma infecção bacteriana parcialmente tratada, mesmo depois que as bactérias desapareceram da meningite, ou patógenos que se espalharam de infecção em um espaço
adjacente às meninges, como a sinusite. Raramente, a meningite asséptica ainda pode ser causada por endocardite, uma infecção por válvula cardíaca que espalha bactérias na corrente sanguínea, ou o resultado da infecção por espiroquera, um grupo de bactérias que inclui Treponema pallidum (causa da sífilis) e Borrelia burgdorferi (causa da doença de Lyme). A meningite também pode ser causada pela malária cerebral
(malária, que é transmitida ao cérebro) e meningite ambíbica, A infecção por Amebas causada por água doce, como Naegleria fowleri[4] Bactérias bacterianas mais frequentemente envolvidas em meningite bacteriana, são Neisseria meningitidis (meningococcus), Streptococcus pneumoniae (pneumococcus; foto) e Haemophilus influenzae tipo b.[22] Tipos de bactérias bacterianas variam dependendo da idade do indivíduo Em
bebês prematuros e recém-nascidos de até três meses, as causas mais comuns são estreptococos do grupo B e bactérias que vivem no sistema digestivo, como escherichia coli. Durante a primeira semana de vida, a causa mais comum são os estreptocococos tipo III B, que geralmente vivem na vagina e são infectados durante o parto. Listeria monocytogenes (Sorotipo IVb) são transmitidos pela mãe antes do parto e podem causar
meningite no recém-nascido. [23] Em crianças mais velhas, neisseria meningitidis (meningococcus) e Streptococcus pneumoniae (sorotipos 6, 9, 14, 18 e 23) são as causas mais comuns. Em crianças menores de 5 anos em países onde a vacinação não é oferecida, uma das causas mais comuns são as infecções por Hemophilus influenzae tipo B. [2] [8] Em adultos, 80% dos casos de meningite bacteriana são causados por
meningite neisseria e Streptococcus pneumoniae. O risco de infecção por Listeria monocytogenes aumenta a partir dos 50 anos de idade. [3] [8] A introdução da vacina pneumocócica entrou em a intivismo de pneumocococes em crianças e adultos. [24] Em pequenos casos, a infecção da cabeça e do pescoço, como infecção no ouvido médio ou mastoidite, pode levar à meningite. [8] A tuberculose causada pela tuberculose de
Mycobacterium é mais comum em pessoas em países onde a tuberculose é endêmica, embora também possa ocorrer entre pessoas imunossupressores, como portadores de HIV. [25] Traumatismo craniano recente pode permitir que bactérias recrutadas na cavidade nasal penetrem no estado das meninges. Da mesma forma, o risco aumenta quando dispositivos médicos invasivos, como caças cerebrais, tanques Ommaya ou
cirurgia de bypass ventricular externo são usados no cérebro ou meninges. Nesses casos, é mais provável que uma pessoa tenha estafilococchico, pseudomonas ou outros tipos de bactérias gram-negativas. [8] Esses patógenos também estão associados à meningite em pessoas com deficiência imunodefial. [2] As pessoas que usam implantes cocleares para perda auditiva também têm um risco aumentado de meningite. [26] A
meningite bacteriana recorrente pode ser causada por defeitos anatômicos persistentes, seja desde o nascimento ou aquisição ou de doenças do sistema imunológico. [27] Defeitos anatômicos podem permitir a continuidade entre o ambiente externo e o sistema nervoso. As causas mais comuns de meningite recorrente são fraturas cranianas[27], em particular fraturas que afetam o seio paranaense e a petrousosa óssea temporal.
[27] Aproximadamente 59% dos casos recorrentes de meningite são causados por anormalidades anatômicas, 36% por deficiências imunológicas e 5% por infecções crônicas nas proximidades da meningite. [27] Vírus Os vírus mais comuns que causam meningite viral são enterovírus, vírus herpes simplex, vírus zoster de varicela, vírus da imunodeficiência humana e vírus da coriomeningite linfocítica. Os vírus herpes simplex mais
comuns são os vírus tipo 2, que produzem mais úlceras genitais, e o tipo 1 é incomum. [20] A meningite mollaret é uma forma recorrente e crônica de meningite causada pelo vírus herpes, que se acredita ser causada por meningite tipo 2. [28] Fungo O principal fator de risco para meningite fúngica é o enfraquecimento do sistema imunológico, seja usando drogas imunossupressores após o transplante ou pelos portadores de
HIV/AIDS[29] ou para a perda natural das defesas imunológicas relacionadas à idade. [30] Embora a meningite fúngica seja incomum em pessoas com o sistema imunológico normal,[31] os casos já ocorreram com medicação contaminada. [32] Os sintomas geralmente ocorrem gradualmente devido à febre e dor de cabeça pelo menos duas semanas antes do diagnóstico. [30] A meningite fúngica mais comum é a meningite
criptocócchica causada por Cryptococcus neoformans. [33] Na África, a meningite criptococ é atualmente a causa mais comum de meningite [34] [35] representa entre 20 % e 25 % de todas as mortes relacionadas ao ISIS no continente. [36] Outros patógenos incomuns que podem causar meningite fúngica incluem imite de coccidioides, histoplasma capsulatum, blastomyces dermatitidis e espécies candida. [30] O parasita
geralmente assume parasita quando o fluido cefalorraquidiano é dominado por eosinófilo, um tipo de glóbulo branco. Os parasitas implícitos mais comuns são Angiostrongylus cantonensis, Gnathostoma spinigerum, Schistosoma e condições de cisticercchisis, toxocariasis, infecção por baylisascaris procyonis e paragonimiase. Em casos raros, também pode ser causada por várias outras infecções parasitárias e condições não-antiáríticas. [37] A meningite não contagiosa ainda pode ser causada por uma série de causas não contagiosas, como metástase de cânceres de meningite (meningite neoplásica)[38] ou certos medicamentos como anti-inflamatórios não esteroides, antibióticos e imunoglobulina intravenosa. [39] Também pode ser causada por várias doenças inflamatórias, como sarcoidose (neste caso neurosarcoidose), doenças de tecido conjuntivo
como o lupaus, e algumas formas de vasculite (condições inflamatórias nas paredes dos vasos sanguíneos), como a doença de Behçet. [4] Cistos epidermóides e dermóides também podem causar meningite liberando material irritante no estado aracnoide. [4] [27] Muito raramente enxaquecas podem causar meningite, mas esses diagnósticos só são considerados quando todas as outras causas são excluídas. [4] Mecanismo As
meninges consistem em três membranas que, juntamente com o fluido cefalorraquidiano, contêm e protegem o cérebro e a medula espinhal – o sistema nervoso central. A pia é um filme à prova d'água altamente sensível que se mantém firmemente à superfície do cérebro em todos os seus contornos. O filme aranoide é um caso solto acima da pia. Estas duas membranas são distinguidas por uma condição subaracnóide
preenchida com fluido cefalorraquidiano. A membrana, dura-máter, é um filme duro e grosso conectado ao araknoide e crânio. [40] Na meningite bacteriana, as bactérias atingem a meningite ao longo de uma das principais vias: seja através da corrente sanguínea ou através do contato direto com o fluido cefalorraquidiano. Na maioria dos casos, a meningite é o resultado da corrente sanguínea de microrganismos nas membranas
mucosas, como a cavidade nasal. Essa proliferação muitas vezes vem de uma infecção viral que interfere na barreira protetora das membranas mucosas. Assim que as bactérias entram na corrente sanguínea, é possível que elas penetrem no estado dos subaracnóides em locais onde a barreira cerebral sanguínea é mais vulnerável, como o coroide no plexo. [2] A meningite ocorre em aproximadamente 25% das infecções
circulativas neonatais, este fenômeno é incomum em adultos. [2] A contaminação direta do fluido cefalorraquidiano pode ter origem em dispositivos médicos, fraturas cranianas ou infecções da articulação nasal ou da sinucutividade paranasal que formaram um canal formado pelo estado subaracnóide. Em alguns casos, são observados defeitos congênitos de dura-máter. [2] A inflamação em larga escala no modo subaracnóide
durante a meningite não é uma consequência direta da infecção bacteriana, mas sim uma resposta do sistema imunológico à entrada de bactérias no sistema nervoso central. Quando as células imunes do cérebro (astrolílitos e microglicólitos) detectam a presença de componentes da membrana plasmática, sua resposta é a liberação de citocinas grandes, mediadores hormonais que recrutam outras células imunes e estimulam
outros tecidos a participar da resposta imune. Isso torna a barreira cerebral do sangue permeável, que pode causar oedimat cerebral vasogenoso (inflamação do cérebro causada pelo vazamento de fluido nos vasos sanguíneos). A partir daqui, grandes quantidades de glóbulos brancos que causam inflamação das meninges começam a entrar no fluido cefalorraquidiano e levam a outro tipo de inchaço: inchaço intersticial (inflamação
causada pela presença de fluido entre as células). Além disso, as paredes dos vasos sanguíneos ficam inflamadas (cerebrovasite), que causa uma diminuição na circulação sanguínea e um terceiro tipo de inchaço: inchaço citotóxico. Além da diminuição da pressão arterial, esse inchaço impede a circulação sanguínea no cérebro, privando os neurônios de oxigênio, levando-os a programar sua própria morte. [2] Diagnóstico Assim
que se suspeita de meningite, são realizados exames de sangue imediatamente para detectar inflamação (proteína c-reativa, sangramento completo) e marcadores de cultura sanguínea. [8] [41] O teste mais importante para o diagnóstico final de meningite é a análise do fluido cefalorraquidiano (CSF) obtido pela ingestão. [42] A análise bioquímica do cérebro e das vértebras determina os principais tipos de células presentes e a
concentração de proteínas e glicose. Culturas também são realizadas e, se necessário, a amostra pode ser analisada por reação em cadeia de polimerase e outros testes específicos de acordo com a indicação clínica. [43] Lannepisto Nnepisto Realizando uma injeção para coletar uma amostra de fluido cefalorraquidiano, que é necessário para confirmar o diagnóstico de meningite Ao realizar injeção linfática, a pessoa geralmente se
deita ao seu lado, é aplicada anestesia local e uma agulha é inserida no saco dural ao redor da medula espinhal para coletar a amostra cerebrospinal (CSF). Durante o procedimento, a pressão do líquido no orifício de abertura é medida com um medidor de pressão. A pressão normal do CSF é de 6-18 centímetros de água (cmH2O); [42] Em meningite bacteriana, a pressão é geralmente Na meningite criptocócica, a pressão
intratística é significativamente elevada. [44] O aparecimento do líquido coletado pode ser um indicador da natureza da infecção. O líquido nublado refere-se a altas proteínas, glóbulos brancos e vermelhos e bactérias, sugerindo meningite bacteriana. [8] No entanto, a ply lye é contra-intenção se a massa é suspeita no cérebro (tumor ou fritura) ou se a pressão intratuual (ICP) é elevada, uma vez que nestes casos pode causar
hernão cerebral. Se uma pessoa apresentar sinais de risco de massa no cérebro ou ICP elevada, é recomendável realizar uma varredura de computador ou ressonância magnética antes da injeção teônica. Os sinais de risco incluem lesões recentes na cabeça, sistema imunológico enfraquecido, sinais neurológicos locais ou quaisquer estudos com evidências de ICP elevada. [8] [41] [45] Isso se aplica a 45 % dos casos adultos. [3]
Nos casos em que a tomografia ou ressonância magnética é necessária antes da ingestão ou quando a injeção é difícil, recomenda-se que os antibióticos sejam recusados com antecedência para evitar retardar o tratamento[8], especialmente quando dura mais de 30 minutos. [41] [45] Em muitos casos, a Tomografia Computadorizada ou ressonância magnética é realizada posteriormente para avaliar as complicações da meningite.
[2] Análise bioquímica O TSI cerebral leva a diferentes formas de meningite[46][47] Status Tipo de célula predominante Protein Ratioglykomorpha/glycemia Testes específicos CSF normal Todos os linfócitos (0-5 células/μL) &lt; 40 mg/&gt; 50% Não meningite bacteriana Leucócitos, geralmente mcn 50% De corante gram [nt 1 ] Cultura bacteriana Reação em cadeia de polimerase (PCR) Linfócitos virais[nt 2] elevado pcr geralmente
normal [nt 3] IgM [nt 4] Meningite Tubercul pmns elevados e linfócitos[nt 5] &lt; 50% cultura pcr alcoólica Testes de cultura mycobacteriana para interferon gamma sérico e meningiteKommoly, Linfócitos altos &lt; 50% Test cryptococcal antigen soro soro soro soro soro Uma amostra de fluido cefalorraquidiano coletado com um plugue de teia ainda está sendo analisada para determinar a quantidade de leucócitos (glóbulos brancos),
glóbulos vermelhos (glóbulos vermelhos), proteínas e glicose. [8] O principal tipo de leucócito na amostra (ver tabela) indica se a meningite é bacteriana ou viral. Na meningite bacteriana, os neutrófilos tendem a ser predominantemente, enquanto os linfócitos virais são predominantemente. [8] Com menos frequência, o domínio dos eosinófilos refere-se à etologia fúngica ou parasitária. No entanto, nos estágios iniciais da doença,
esse indicador nem sempre é confiável. [37] Os níveis de glicose no fluido cefalorraquial (glycorraquia) também são usados para distinguir a meningite bacteriana do vírus. Na meningite bacteriana, os níveis de glicose CSF são geralmente menores do que Os níveis de glicose no fluido cefalorraquidiano são geralmente 40% mais altos do que no sangue. A razão glicoréica/glicêmica é obtida dividindo os níveis de glicose em csf pelos
níveis de glicose no sangue (glicemia). A razão não é mais do que 0,4, sugerindo meningite bacteriana. [42] Em recém-nascidos, os níveis de glicose são mais altos, por isso uma razão inferior a 0,6 é considerada anormal[8] Na meningite, os níveis de proteína csf são anormalmente altos. No entanto, este é um achado vago que deve estar ligado a outras evidências. [48] Altos níveis de lactato e glóbulos brancos na cerevolite
indicam uma desaceleração da probabilidade de meningite bacteriana. [42] Quando o lactato fica abaixo de 35 mg/dl sem o uso de antibióticos, é possível excluir o diagnóstico de meningite bacteriana. [49] Testes específicos É possível utilizar outros testes especializados para distinguir entre diferentes tipos de meningite ou confirmar os resultados das análises do CSF. A descoloração da amostra utilizando a técnica Gram permite
que bactérias apareçam no caso de meningite bacteriana. No entanto, a ausência de bactérias não exclui a meningite bacteriana, uma vez que são detectadas em apenas 60% dos casos (20% quando antibióticos são administrados antes da injeção de therus). O tingimento de grama é menos sensível em certas infecções, como a listeriase. A cultura microbiológica da amostra tem maior sensibilidade, o que permite a identificação
do organismo em 70-85 % dos casos. No entanto, você pode ter que esperar até 48 horas para obter os resultados. [8] Descoloração grama da cultura meningocócica, onde bactérias gram-negativas são detectadas, muitas vezes em pares Amostra de fluido cefalorraquidiano detectando numerosos neutrófilos, sugerindo meningite miserável Reação em cadeia polimerase é uma técnica usada para reduzir pequenos traços de DNA
para detectar DNA bacteriano ou viral em fluido de CSD. O teste é altamente sensível e específico porque apenas pequenas quantidades de DNA infeccioso são necessárias. Pode ser usado para identificar bactérias associadas à meningite em bactérias e ajudar a distinguir as diferentes causas da meningite viral. [20] A sorologia permite a identificação de anticorpos virais e pode ser útil em caso de meningite viral. [20] O teste de
gglutinação de látex pode ser positivo no caso de meningite causada por Streptococcus pneumoniae, meningite Neisseria, Haemophilus influenzae, Escherichia coli e estreptococos do grupo B. Embora seu uso de rotina não seja recomendado, ele pode ser usado quando outros testes não são certos. Da mesma forma, o ameparacisato limulus pode ser positivo no caso de meningite causada por bactérias gram-negativas, embora
seja reservado para casos em que outros testes são incertos. [8] No caso de suspeita de meningite tuberculino, a amostra é tratada com tuberculose menos sensível e cultivada, que leva mais tempo para lidar. Este processo foi substituído por uma reação em cadeia de polimerase. [25] Diagnósticos de meningite em criptocoks podem ser feitos a baixo custo tingindo uma amostra de tinta chinesa. No entanto, o diagnóstico de
antígeno criptococético no sangue ou cerevolains tem maior sensibilidade, especialmente em pessoas com AIDS. [50] [51] A meningite pode ser diagnosticada após a morte pós-meort. Os achados do exame pós-morte são geralmente a inflamação disseminada das camadas pia-máter e aracnoide das meninges. Granulócitos neutrófilos geralmente são transferidos para CSF e a base do cérebro, nervos do crânio, e a medula
espinhal podem estar envolvidos em podres. [52] Prevenção Algumas das causas da meningite podem ser evitadas a longo prazo por meio da vacinação e antibióticos de curto prazo. Alguns comportamentos também podem ser eficazes. Comportamento A propagação da meningite pode ser prevenida evitando a exposição a patógenos. Meningite bacteriana e meningite viral podem ser transmitidas através de gotículas de secreção
respiratória durante contato próximo com uma pessoa infectada, como beijar, espirrar ou tossir alguém. No entanto, a meningite não pode ser transmitida apenas inalando o ar em que a pessoa com meningite esteve presente. [53] A meningite viral geralmente é causada por enterovírus, e a transmissão da contaminação por defesa é mais comum. [53] Embora a meningite bacteriana e viral sejam contagiosas, nenhuma forma da
doença é tão contagiosa quanto outras doenças infecciosas comuns, como constigação ou gripe. [53] A vacina contra a vacinação Hemofilus influenzae tipo B faz parte dos programas de vacinação em vários países desde a década de 1980. Isso levou a que esse patógeno fosse praticamente erradicado como causa de meningite de crianças pequenas nesses países. Por outro lado, em países com maior prevalência da doença, há
países onde o custo da vacina ainda é muito alto. [54] [55] Da mesma forma, a vacinação contra caxumba levou a uma redução acentuada no número de casos de vírus da caxumba. Antes da vacinação, a meningite ocorreu em 15% de todos os casos de caxumba. [20] As vacinas antimeningocócicas protegem contra os grupos A, B, C, W135 e Y. [56] [57] [58] Nos países onde a vacina meningocócica do Grupo C foi introduzida, os
casos do patógeno diminuíram significativamente. [54] Existe atualmente uma vacina de quatro valores combinando quatro vacinas, exceto o grupo B. [59] Embora o desenvolvimento de uma vacina contra meningocócicas do grupo B em geral tenha se mostrado muito mais difícil[54][56], alguns países desenvolveram vacinas contra cepas locais depois de levá-las em seu plano de vacinação. [56] As duas vacinas aprovadas em 2014
são eficazes contra várias Antibióticos A prevenção de antibióticos de curto prazo é outro método de prevenção, especialmente a meningite. Em pessoas expostas à meningite, a prevenção de antibióticos como rifampicina, ciprofloxacina ou ceftriaxon reduz o risco de desenvolver a doença, embora não forneça proteção a longo prazo. [41] [60] A resistência à rifampicina aumenta durante o uso, levando ao uso de outras substâncias.
[60] Embora os antibióticos sejam frequentemente usados para prevenir meningite em pessoas com fraturas na base do crânio, não há evidências suficientes para determinar se isso é benéfico ou prejudicial[61], se o fluido de encefaloferroeano vaza ou não. [61] Tratamento A meningite é uma emergência médica potencialmente fatal. Se a taxa de mortalidade não for tratada a tempo, é alta[8] e há um prognóstico menos favorável
associado ao tratamento atrasado. [3] Recomenda-se que o tratamento empírico de antibióticos de amplo espectro não seja adiado mesmo se forem realizados testes paralelos para confirmar o diagnóstico. [45] Quando a meningite é suspeita na atenção primária, as diretrizes recomendam que a penisillina benzíla seja dada antes da transferência hospitalar. [17] No caso de hipotensão ou choque circulatório, os fluidos devem ser
administrados por via intravenosa. [45] Ainda não está claro se os líquidos devem ser fornecidos rotineiramente ou restritos. [62] Uma vez que a meningite pode causar uma série de complicações graves em um estágio inicial da doença, recomenda-se que seja realizada uma avaliação médica regular para identificar essas complicações imediatamente[45] e, se necessário, na internação de uma pessoa em tratamento intensivo. [3]
Se o nível de consciência estiver baixo ou se houver evidência de insanidade respiratória, pode ser necessária ventilação mecânica. Quando há sinais de aumento da pressão intracinal, podem ser tomadas medidas para monitorar a pressão e reduzir a pressão com medicação (por exemplo, manitol). [3] Convuslons são tratados com anticonvulsivos. [3] A Hydrokefalus pode exigir a instalação de um dispositivo de drenagem
temporário ou de longa duração, como uma caça ao cérebro. [3] Durante os casos mais graves de meningite, pode ser necessário monitorar o eletrólito. Por exemplo, na meningite bacteriana, a presença de hiponatremia é comum. [63] No entanto, a causa exata da hiponatremia é controversa e pode incluir desidratação, síndrome de secreção hormonal antidiurética inadequada ou terapia intravenosa excessiva. [3] [63] Meningite
bacteriana Antibióticos Fórmula estrutural Keftriaxon, um dos antibióticos de terceira geração do grupo cefalosporina recomendado para o tratamento empírico de meningite bacteriana deve ser iniciado imediatamente, inclusive sem saber os resultados de picos de coisas e análises de fluidos cefalorraquidianos. A escolha do tratamento inicial depende, em grande medida, do tipo, local e população da bactéria que causa meningite.
No Reino Unido, por exemplo, o tratamento empírico recomendado é cefosporinas de terceira geração, como cefotaxyma ou ceftriaxona. [41] [45] Nos Estados Unidos, onde a resistência à cefalosporina está aumentando, recomenda-se adicionar vancomicina à terapia inicial. [3] [41] [41] O clorofeniolo, isolado e em combinação com ampicina, parece igualmente eficaz. [64] A escolha da terapia empírica também pode depender da
idade da pessoa, se a infecção foi precedida por uma lesão na cabeça, se psso foi recentemente submetido a neurocirurgia e se há um desvio cerebral. [8] Em crianças mais jovens, pessoas com mais de 50 anos e pessoas imunossupressores, a ampicina é recomendada para cobrir casos de Listeria monocytogenes. [8] [41] Uma vez que os resultados da cepa Gram se tornam disponíveis e a causa da bactéria é conhecida, é
possível substituir antibióticos dados a outros pobres que são mais eficazes contra o grupo esperado de patógenos. [8] Os resultados da cultura de fluidos cerebrospinais geralmente duram entre 24 e 48 horas. Uma vez conhecido, o tratamento empírico pode ser substituído por antibióticos direcionados a um organismo específico da origem da doença. [8] Meningite tuberculinosa requer tratamento a longo prazo com antibióticos.
Embora geralmente leve seis meses para tratar a tuberculose nos pulmões, o tratamento para meningite tuberculosa geralmente dura pelo menos um ano. [25] Esteroides A administração precoce de antibióticos pode exacerbar o processo inflamatório, pois aumenta o número de produtos nas membranas celulares das bactérias destruindo-os. O uso adjuvante de corticosteroides reduz a resposta do sistema imunológico a esse
fenômeno[2][3] e demonstra alguns benefícios, como perda auditiva reduzida e melhor prognóstico neurológico[65], pelo menos em países desenvolvidos jovens e adultos com baixa prevalência de HIV. [66] Embora alguns estudos tenham reduzido o risco de morte[66], outros não. [65] Corticosteroides também parecem ter alguns benefícios no caso de meningite tuberculosa, pelo menos em pessoas sem HIV. O corticosteroide mais
comum no tratamento da meningite é a dhimshasona. [65] As diretrizes profissionais recomendam que dmeshason ou corticosteroides similares sejam iniciados pouco antes da primeira dose de antibióticos e administrados dentro de quatro dias. [41] [45] Uma vez que a maioria dos benefícios da terapia corticosteroide são limitados à meningite pneumocócica, alguns tentar parar a dhimshasona se outra causa de meningite for
identificada. [8] [41] O mecanismo provável é a supressão da inflamação hiperativa. [68] Embora os benefícios corticosteroides tenham sido demonstrados tanto em adultos quanto em crianças de países desenvolvidos, seu uso em crianças em países em desenvolvimento não é apoiado por evidências. A razão dessa diferença não está clara. [65] Mesmo nos países desenvolvidos, os benefícios dos corticosteroides não são
detectados até serem administrados antes da primeira dose de antibióticos e são mais claramente visíveis no caso da meningite h. influenzae. [8] [69] No entanto, a inatividade desse tipo de meningite diminuiu drasticamente desde a introdução do Hib. Portanto, corticosteroides são recomendados para o tratamento da meningite em crianças somente quando h. influenzae é a causa e se eles foram administrados apenas antes da
primeira dose de antibióticos. Outros usos são controversos. [8] Meningite viral A meningite viral geralmente requer apenas tratamento de apoio. A maioria dos vírus que causam meningite viral não são suscetíveis a tratamento especial. No entanto, a meningite viral é geralmente benigna do que a meningite bacteriana. O vírus herpes simplex e o vírus da varicela podem responder ao tratamento de medicamentos antivirais, como o
assclovir, mas não há estudos clínicos que avaliem especificamente a eficácia deste tratamento. [20] A meningite viral leve pode ser tratada em casa através de medidas conservadoras como dosagem de líquido, repouso e analgésicos para aliviar os sintomas. [70] Meningite fúngica O tratamento da meningite fúngica, como a meningite criptocócica, consiste na dosagem a longo prazo de grandes medicamentos antifúngicos, como
anoterhiscina B ou flusitocina. [50] [71] Na meningite fúngica, é comum o aumento da pressão intracial, que pode ser aliviada por uma descarga lombar de preferência diária[50] ou, alternativamente, descarga lombar. [44] Previsão de expectativa de vida por 100.000 habitantes corrigida devido à incapacidade para meningite em 2004. [72] A meningite bacteriana é quase sempre mortal quando não &lt;10 10-25= 25-50= 50-75= 75100= 100-10 200= 200-300= 300-400= 400-500= 500-750= 750-1000=&gt;tratar. Pelo contrário, a meningite viral tende a ser resolvida espontaneamente e raramente é fatal. Com o tratamento, a taxa de mortalidade por meningite bacteriana depende da idade da pessoa e da causa básica. Em recém-nascidos, a mortalidade por doença bacteriana está entre 20% e 30%. O risco é muito menor em crianças mais velhas com uma
taxa de mortalidade de apenas 2%. Em adultos, no entanto, é novamente maior do que cerca de 19-37%. [2] [3] O risco de morte&lt;/10&gt; pode ser avaliado a partir de uma série de fatores que não a idade, incluindo o tipo de patógeno e o tempo que leva para remover o fluido cefalorraquidiano[2] a gravidade da prevalência da doença,diminuição no nível de consciência ou número anormal de glóbulos brancos no fluido
cefalorraquidiano. [3] O prognóstico para meningite causada por H. influenza e meningocócicas é melhor que B para estreptococos, coliformes e SS. Pneumonia. [2] Em adultos, a mortalidade por meningite é menor (3-7%) como doença pneumocócica. [3] As crianças podem ter múltiplos efeitos pós-traumáticos de lesões no sistema nervoso, incluindo perda auditiva, epilepsia, dificuldades de aprendizagem, dificuldades
comportamentais e comprometimento cognitivo. [2] Esses países de repercussão ocorrem em aproximadamente 15 % dos sobreviventes. [2] Alguns casos de perda auditiva podem ser irreversíveis. [73] Em adultos, 66% de todos os casos são resolvidos sem repercussões. Os principais problemas são a perda auditiva (14%) e comprometimento cognitivo (10%). 3] A meningite tubercular em crianças ainda está associada a um risco
significativo de morte, mesmo o tratamento (19%). Uma proporção significativa de sobreviventes apresenta países de rescaldo neurológico. Apenas um terço dos sobreviventes não estão bem. [74] Demografia Epidemiológica da Meningite. meningite cintura zonas epidêmicas apenas casos aleatórios Mortes causadas por meningite causada por milhões de pessoas 0-2 3-2 4-3 4-6 7-9 10-20 2 1-31 32-61 62-153 154-308 309-734
Embora a meningite seja uma notificação obrigatória em muitos países, a prevalência exata da doença é desconhecida. Em 2013, a meningite foi responsável por 303 mil mortes, contra 406 mil em 1990. [11] Nos países ocidentais, a meningite bacteriana afeta cerca de 3 em 100.000 por ano. A meningite viral é mais comum, afetando cerca de 10,9 em 100.000, e ocorre principalmente no verão. [16] Surtos de meningite são comuns
em áreas onde muitas pessoas são próximas pela primeira vez, como colunas militares durante a mobilização, universidades[2] ou durante a peregrinação anual a Meca. [59] Há diferenças significativas na distribuição local das causas da meningite bacteriana. Embora os grupos B e C de N. meningitides, por exemplo, sejam a causa da maioria dos episódios na Europa, o Grupo A é comum na Ásia e áfrica, onde causa as maiores
epidemias no cinturão de meningite e representa 80-85% dos casos documentados de meningite. [75] Por mais de um século, grandes epidemias de meningite ocorreram na África subsaariana[76], razão pela qual a região tem sido chamada de zona de meningite. As epidemias geralmente ocorrem durante a estação seca, entre dezembro e junho. O surto pode durar dois ou três anos, embora seja interrompido durante a estação
chuvosa. [77] Entre 100 e 800 casos por 100.000 pessoas são comumente encontradas nesta área[75], exacerbada por cuidados de saúde inadequados. [16] Maior epidemia de meningite de todos os tempos entre 1996 e 1997, resultando em mais de 250 mil casos e 25 mil mortes. [78] Em Portugal, a principal causa da doença invasiva é a introdução, em 2001, do sorogrupo C. A vacina pneumocócica de N. meningitidis levou a
uma redução acentuada da meningite pneumocócica causada pelos sorotipos contidos na vacina. A introdução do meningococcus C konjugic no plano nacional de vacinação em 2006 reduziu significativamente a inadjunsibilidade da doença. Atualmente, há entre dois e três casos de meningite por 100.000 pessoas por ano. [79] No Brasil, a prevalência de meningite bacteriana é de 45,8 por 100 mil pessoas por ano. O maior surto de
meningite da história do país ocorreu na década de 1970 no estado de São Paulo, onde a doença causou 411 mortes somente em 1975. [80] História Alguns autores sugerem que Hipócrates pode ter tido conhecimento da existência de meningite. [16] Alguns médicos pré-renascentistas, como Avicenna, parecem estar cientes do meningismo. [81] A descrição da meningite tuberculosa, então chamada hidropoisia cerebral, é
geralmente devido ao médico escocês Sir Robert Whytt, publicado em um relatório publicado postumamente publicado em 1768. No entanto, a ligação entre a tuberculose e o patógeno não seria estabelecida até o próximo século. [81] [82] A meningite na epidemia parece ser um fenômeno relativamente recente na história humana. [83] A primeira grande epidemia documentada ocorreu em 1805 na cidade de Genebra. [83] [84] Nos
anos seguintes, uma série de efeitos epidêmicos foram descritos na Europa e nos EUA. O primeiro relatório sobre a epidemia na África data de 1840. Epidemias no continente africano estão se tornando muito mais comuns ao longo do século XX. [83] A primeira descrição da infecção bacteriana como causa raiz da meningite foi feita pelo bacteriologista austríaco Anton Weichselbaum, que em 1887 descreveu o meningococcus. [85]
Os primeiros relatos da doença indicam que a mortalidade foi muito alta, e cerca de 90% dos pacientes se desenvolveram até a morte. Em 1906, o cientista americano Simon Flexner desenvolveu um antissoro produzido em cavalos que reduziu significativamente a mortalidade por doença meningocócica. Em 1944, descobriu-se que a penicilina era uma droga eficaz no tratamento da meningite. No final do século XX, a introdução do
haemofilus influenzae tipo B levou a uma queda acentuada nos casos de meningite associados a este patógeno. [55] Em 2002, surgiram evidências de que a terapia com esteroides poderia melhorar o prognóstico da meningite bacteriana. O Dia Mundial da Meningite é comemorado em 24 de novembro de 2005. [87] Notas ↑ O resultado é alto se ocorrerem 105 unidades de bactérias de construção de colônias/ml ↑ Elas podem ser
misturadas; PMNs e linfócitos nas primeiras 24 a 48 horas ↑ Às vezes enterovírus ou herpes simples, herpes-zóster ou vírus do Nilo Ocidental ↑ Para verificara presença de vírus do Nilo Ocidental ou outros arbocitose normalmente mista ↑ Para antígeno Coccidioides immitis ou Histoplasma sp. Referências ↑ a b c d e f g h i j «Meningite das bactérias». Centros de Controle e Prevenção de Doenças. 1 de abril de 2014. Consultado em
5 de março de 2016 site. Cópia arquivada em 5 de março de 2016 ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae Sáez-Llorens, X; McCracken, GH (junho de 2003). Meningite de bactérias em crianças. Lancet. 361 (9375): 2139–48. PMID 12826449. doi:10.1016/S0140-6736(03)13693-8 ↑ a b c d e g h i j k l n o p q r t t u v w van de Beek, D; de Gans, J; Tunkel, AR; Wijdicks, EF (janeiro de 2006). «Meningite
bacteriana em adultos adquiridos na Comunidade». No New England Journal of Medicine. 354 (1): 44–53. PMID 16394301. doi:10.1056/NEJMra052116 ↑ a b c d e f g g g Ginsberg L (março de 2004). «Meningite grave e recorrente» (PDF). Revista de Neurologia, Neurocirurgia e Psiquiatria. 75 Suppl 1 (90001): i16-21. PMC 1765649. PMID 14978146. doi:10.1136/jnnp.2003.034272. Cópia arquivada (PDF) em 21 de janeiro de 2012 ↑
Ferri, Fred F. (2010). Diagnóstico diferencial ferri : um guia prático para diagnóstico diferencial de sintomas, sinais e distúrbios clínicos 2. Filadélfia, PA: Elsevier/Mosby. p. Capítulo M. ISBN 0323076998 ↑ Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) (2008). «Meningofenepelite amebica primária – Arizona, Flórida e Texas, 2007». O MmWR. Relatório semanal sobre mortilidade e mortalidade. 57 (21): 573–7. PMID 18509301
↑ a b «Meningite viral». CDC. 26 de novembro de 2014. Consultado em 5 de março de 2016 site. Cópia arquivada em 4 de março de 2016 ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Tunkel AR; Hartman BJ; Kaplan SL; et al. (novembro de 2004). «Diretrizes para o tratamento da meningite bacteriana» (PDF). Doenças infecciosas clínicas. 39 (9): 1267–84. PMID 15494903. doi:10.1086/425368. Cópia arquivada (PDF) em 9
de abril de 2011 ↑ a b GBD 2015 Doença e lesões Prevalência e prevalência, Parceiros. (8 de outubro de 2016). «Prevalência global, regional e nacional, prevalência e taxas de incapacidade para 310 doenças e lesões entre 1990 e 2015: análise sistemática da carga global do estudo da doença 2015.» Lancet. 388 (10053): 1545–1602. PMC 5055577. PMID 27733282. doi:10.1016/S0140-6736(16)31678-6 ↑ a b GBD 2015
Mortalidade e causas de morte, parceiros. (8 de outubro de 2016). «Expectativa de vida global, regional e nacional, mortalidade global e mortalidade específica do outono para 249 causas de morte, 1980-2015: análise sistemática do Global Burden of Disease Study 2015.. Lancet. 388 (10053): 1459–1544. PMID 27733281. doi:10.1016/s0140-6736(16)31012-1 ↑ a b GBD 2013 Mortalidade e causas de morte, Parceiros (17 de
dezembro de «Global, regional e nacional específico da idade, todos específicos da causa e causais 240 causas de morte, 1990-2013: análise sistemática do Estudo Global sobre Carga de Doenças 2013.» Lancet. 385 (9963): 117–71. PMC 4340604. PMID 25530442. doi:10.1016/S0140-6736(14)61682-2 ↑ a «Meningocócica Meningocócica Meningocócica Meningocócica Boletim Meningocócica N°141». Organização Mundial de
Saúde, 2000-2000- e 2000-2000- e 200 Novembro de 2015. Consultado em 5 de março de 2016 site. Cópia arquivada em 5 de março de 2016 ↑ Vocabulário de bolso de Mosby sobre medicina, enfermagem e profissões de saúde 6. usado para St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier. 2010. p. meningite traumática. ISBN 9780323066044. Cópia arquivada em 10 de setembro de 2017 ↑ Liddell, HG; Scott, R. (1940). «μῆνιγξ». Léxico-gregoinglês. Oxford: Clarendon Press. Cópia arquivada em 8 de novembro de 2013 ! CS1 manut: USA parâmetro autores (link) ↑ a b c van de Beek, D; de Gans, J; Spanjaard, L; Weisfelt, M; Reitsma, JB; Vermeulen, M (outubro de 2004). Características clínicas e fatores de prognóstico em adultos com meningite bacteriana. No New England Journal of Medicine. 351 (18): 1849–59. PMID 15509818. doi:10.1056/NEJMoa040845 ! CS1
manut: Usa parâmetro autores (link) ↑ a b c d e f g h i j k l Attia, J; Hatala, R; Chef, DJ; Wong, JG (julho de 1999). «Ensaio clínico racional. Esse paciente adulto tem meningite aguda? Revista da Associação Médica Americana. 282 (2): 175–81. PMID 10411200. doi:10.1001/jama.282.2.175 ! CS1 manut: USA parâmetro autores (link) ↑ a b c Theilen, U; Wilson, L. Wilson e G. Beattie, JO; Qureshi, S; Simpson, D (junho de 2008).
«Tratamento da doença meningocócica invasiva em crianças e adolescentes: Resumo das diretrizes do SIGN». BMJ (Ensaio clínico tod.). 336 (7657): 1367–70. PMC 2427067. PMID 18556318. doi:10.1136/bmj.a129 ! CS1 manut: USA parâmetro autores (link) ↑ Controle da doença meningocócica invasiva em crianças e adolescentes (PDF). Edimburgo: Rede de Diretrizes Colegiadas Escocesas (SIGN). Maio de 2008. ISBN 978-1905813-31-5. Cópia arquivada (PDF) em 9 de julho de 2014 ↑ Thomas, KE; Hasbun, R; Jekel, J. Quagliarello, VJ (julho de 2002). «Precisão diagnóstica e rigidez nucal da marca de Kernig, marca do pescoço de brudzinskin, em adultos com suspeita de meningite» (PDF). Doenças infecciosas clínicas. 35 (1): 46–52. PMID 12060874. doi:10.1086/340979 ! CS1 manut: USA parâmetro autores (link) ↑ a b c d e f g Logan, SA; MacMahon,
E (Janeiro de 2008). Meningite viral. BMJ (Ensaio clínico tod.). 336 (7634): 36–40. PMC 2174764. PMID 18174598. doi:10.1136/bmj.39409.673657.AE ! CS1 manut: USA parâmetro autores (link) ↑ Varon, J; Chen e K. Sternbach, GL ( 1998). Rupert Waterhouse e Carl Friderichsen: apoplex adrenal.. J Emerg Med. 16 (4): 643-7. PMID 9696186. doi:10.1016/S0736-4679(98)00061-4 ! CS1 manut: Usa parâmetro autores (link) ↑
«Meningite». Saúde CUF, 2000-2000- e 20 Consultado em 12 de junho de 2018 ↑ Listeria (Listeriose)». Controle de doenças e 22 de outubro de 2015. Consultado em 23 de dezembro de 2015. Cópia arquivada em 19 de dezembro de 2015 ↑ Hsu HE; Shutt KA; Moore MR. et al. (2009). (2009). pneumokokkikonjugaattirokotetta pneumokokkiseen aivokalvontulehdukseen». N Engl J Med. 360 (3): 244–256. PMID 19144940.
doi:10.1056/NEJMoa0800836 ↑ a b c Thwaites, G; Chau, TT; Mai, NT; Drobniewski, F; McAdam, K; Farrar, J (março de 2000). «Tuberkulous aivokalvontulehdus» (PDF). Neurologian, neurokirurgian ja psykiatrian lehti. 68 (3): 289–99. PMC 1736815. PMID 10675209. doi:10.1136/jnnp.68.3.289. Cópia arquivada (PDF) em 21 de Janeiro de 2012 ! CS1 manut: Usa parâmetro autores (linkki) ↑ Wei, BP; Robins-Browne, RM; Paimen, RK;
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