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RESUMO

A doença meningocócica é um problema significativo do ponto de vista da saúde pública, acima de tudo quando analisamos a evolução do quadro 
clínico dos pacientes por ser uma doença de rápido desenvolvimento e potencialmente fatal, à medida que a progressão para complicações 
graves e morte pode ocorrer em horas. Aos sobreviventes, pode causar sequelas irreversíveis, como perda da audição, problemas neurológicos e 
até amputação de membros. A patogenicidade da N. meningitidis em causar DM é definida pelas propriedades de virulência das diferentes cepas 
do meningococo, das características do portador, da dinâmica de exposição ao microrganismo e da susceptibilidade imunológica do indivíduo. A 
colonização da mucosa do trato respiratório superior constitui a etapa inicial para o estabelecimento do estado de portador e doença 
meningocócica invasiva. O portador assintomático é o principal elemento na cadeia de transmissão do meningococo e a sua manutenção em 
natureza, mesmo durante períodos epidêmicos. Os fatores que promovem alterações do estado de portador sadio em doença invasiva são 
poucos conhecidos. A taxa de portadores sadios é estimada em cerca de 10%. No Brasil, a doença meningocócica é considerada endêmica, com a 
ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. Um estudo recente publicado por Moraes et al, 2015, avaliando uma população de 11-19 anos na 
cidade de Campinas, estado de São Paulo, mostrou uma taxa de colonização de 9,9%. Nesse contexto, avaliar a prevalência do portador sadio do 
meningococo em nasofaringe/orofaringe é essencial para compreensão dos fatores relacionados a infecção por esse microrganismo, sobretudo 
no que diz respeito aos fatores de risco relacionados, como a exposição ao meningococo em estudantes de medicina, que estão em maior 
contato com o ambiente hospitalar. Objetivo geral: Avaliar a dinâmica da colonização por Neisseria meningitidis nos alunos da Faculdade de 
Medicina da Universidade Estácio de Sá em dois momentos distintos com um intervalo de cinco meses. Desenho de estudo: Estudo de coorte da 
colonização por Neisseria meningitidis. Resultados Parciais: Até o momento tem se o resultado de 29 estudantes. Destes, 15 do primeiro período 
e 14 do oitavo período. Dos 15 estudantes do primeiro período, 5 foram vacinados, 8 não souberam informar e dois não responderam esse item, 
enquanto dos 14 alunos do 8 período, 9 foram vacinados e 5 não souberam informar. Dos 5 alunos do 1 período que afirmaram terem sido 
vacinados, apenas um sabia o tipo de vacina, enquanto dos 9 estudantes do 8 período apenas 1 não sabia informar qual vacina que havia 
recebido. Dos 14 vacinados o tipo de vacina utilizado foi recombinante B em 7; conjugada C em 4; conjugada ACWY em 2; polissacarídeo em 2 e 
um estudante não sabia informar se conjugada C ou ACWY. Três estudantes foram vacinados com mais de um tipo de vacina. Apenas um 
estudante soube informar o número de doses recebidas. Dos 26 alunos que responderam o tipo de moradia, 24 moravam com seus pais, 1 só, 1 
com colegas, nenhum em alojamento. O número de cômodos variou de 3 a 11. O número de indivíduos que dormiam no mesmo quarto do aluno 
variou entre 0 e 1, média 0,2 indivíduos além do próprio estudante. Tabagismo passivo intradomiciliar foi relatado por 5 alunos, nenhum ativo. 3 
alunos afirmaram ser etilistas sociais e nenhum fazia uso de cocaína. Treze alunos relaram algum tipo de alergia. Nenhum aluno apresentava 
predisposição para o desenvolvimento de doença meningocócica. Quatro alunos relataram síndrome gripar dentro dos 15 dias que antecederam 
a coleta da secreção de nasofaringe. Nenhuma das amostras de secreção de nasofaringe revelou crescimento de Neisseria meningitidis. 
Discussão: O resultado encontrado contrasta com os dados da literatura, onde o percentual de portadores sãos é de 10%. Isto provavelmente se 
deve ao pequeno número de amostras coletadas até o momento. Interessante observar que os estudantes do 8 o período tinham um maior.
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