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Irritação Meníngea
• Caso clínico
Paciente com 27 anos chega ao setor de emergências clínicas apresentando febre, e rebaixamento do nível de consciência culminando com coma. Familiares
referem que este apresenta sinusite há 20 dias sem melhora e sem busca por
atendimento médico. Nega comorbidades. Qual a sua principal hipótese: sinusite
complicada com sepse ou sinusite complicada com meningite? Quais sinais ao
exame físico aumentariam a probabilidade do diagnóstico de meningite?
• Introdução
Dentro da caixa craniana inexpansível existem basicamente 3 componentes de
acordo com a doutrina Monroe-Kelly: o parênquima cerebral, o sangue e o líquido
cefalorraquidiano (LCR).
O líquor ou LCR circula dos ventrículos laterais (onde é feita grande parte de sua
produção pelo plexo coroideo) para o terceiro ventrículo pelo forame de Monro e
segue pelo aqueduto do mesencéfalo (aqueduto de Silvyus) até o quarto ventrículo. A partir desta localidade, este se divide em uma pequena parte que segue
pelo canal central da medula, enquanto a maior parte circula pelo forame de Luschka e Magendie para o espaço subaracnoideo através das cisternas subaracnoideas ao redor do tronco encefálico e cerebelo.
O espaço subaracnoideo compreende-se entre a pia-máter (que fica em contato
direto com o encéfalo) e a meninge aracnoide. Acima destas, a dura-máter fica
em contato com a parte interna do crânio. Existem duas situações principais que
podem ocorrer com as meninges com correlação clínica: a inflamação destas

(meningites) e o déficit de drenagem do LCR devido à inflamação destas, causando a hipertensão intracraniana.
Com a elevada mortalidade de 10 a 20% em 1-2 casos/10000 pessoas, a meningite bacteriana deve ter seu tratamento iniciado o quanto antes. Desta forma,
deve-se proceder um exame físico acurado para avaliar a conhecida tríade da
meningite, composta por: sinais de irritação meníngea, rebaixamento do nível de
consciência e febre.
Porém, deve-se levar sempre em consideração a idade do paciente, uma anamnese rica e a informação de que a sensibilidade desta tríade é de apenas 46%.
Em idosos, por exemplo, a confusão mental pode ser o primeiro sinal de meningite. Em recém-natos, o abaulamento da fontanela é um sinal que deve aumentar
nossa suspeição para este quadro.
Desta forma, com este quadro e apresentações possíveis, conhecer as manobras
semiotécnicas para verificação da irritação meníngea pode ser utilizado como
uma das armas na triagem inicial do paciente com elevada possibilidade de meningite. Ainda que estas se mostrem ineficazes como algo sensível para diagnóstico nos últimos artigos e se mantenham em voga, na maioria das vezes, pelo
apelo histórico.

• Semiotécnica
O exame para verificação da irritação meníngea é feita em maca a 0º com o paciente em decúbito dorsal completo. A mera palpação e percepção por parte do
examinador de rigidez nucal já é um indicativo de inflamação local. Entre as manobras utilizadas, as principais que devem ser do conhecimento do médico generalista são:
1- Sinal de Kernig
O paciente deita em decúbito dorsal e sua perna é fletida 90º na altura do joelho
e 135º na altura da coxa. Posteriormente, o médico realiza a extensão forçada
do joelho. O paciente sente dor importante que impede a extensão da perna.
2- Sinal de Brudzinski
Deflagrado quando o examinador realiza a flexão passiva do pescoço do paciente em decúbito dorsal. O sinal é presente caso haja dor e flexão reflexa ativa
dos joelhos e quadril na tentativa de reduzir esse estímulo álgico.
3- Sinal de Laségue
Conhecido por seu papel em radiculopatias (periféricas) na maioria das vezes,
este sinal pode estar presente em meningites. Este consiste em dor na topografia
do trajeto do nervo ciático à elevação da perna do paciente acima de 30º. O Laségue cruzado recebe o nome de Sinal de Bechterew. Ou seja a elevação do membro inferior direito elícita dor na região lombar ou do membro inferior esquerda.
Lembre-se que o sinal de Laségue cruzado apresenta menor sensibilidade porém
maior especificidade quando comparado ao Sinal de Laségue. Um método para

sensibilizar ambas as manobras é realizando a dorsiflexão do pé. Caso haja dor
ipsilateral ao realizar a elevação da perna com dorsiflexão do pé denomina-se
Sinal de Bragard.
4- Prova de Lewinson
Verificar se o paciente toca o mento no peitoral sem abrir a boca. Ou seja, devese solicitar ao paciente que flexione ativamente o pescoço a fim de encostar o
mento no peitoral. Uma prova positiva é quando o paciente não é capaz de encostá-los.
• Achados e correlações clínicas
A irritação meníngea faz com que o estiramento das fibras seja doloroso, o que
impede – por resistência passiva – a completa amplitude de movimento para
atingir sua extensão máxima.
As causas de positividade em irritação meníngea são inúmeras, entretanto, na
prática médica, deve-se levar em consideração principalmente a anamnese e o
conjunto de sinais/ sintomas apresentados pelo paciente no momento de verificação.
Um paciente idoso hipertenso e diabético com redução abrupta do nível de consciência apresentando irritação meníngea deve suscitar à hemorragia subaracnoide, pois o sangue é um produto irritativo às meninges.

Paciente com câncer de mama, pulmão ou melanoma associado à irritação meníngea tem alta probabilidade de ter como causa subjacente a presença de carcinomatose meníngea.
Já a presença de febre, vômitos, rebaixamento do nível de consciência, fotofobia
e irritabilidade podem nos demonstrar um caso de meningite quando em presença da irritação meníngea.
Na presença da tríade de Cushing: bradicardia, hipertensão arterial e alteração
do ritmo respiratório, pensar sempre em hipertensão intracraniana.
• Desfecho do caso clínico
O enunciado demonstra um paciente jovem sem comorbidades em vigência de
sinusite refratária ao tratamento clínico apresentando uma nova piora composta
de febre e sinais de disfunção orgânica. Segundo os critérios de Sepse 3.0 esta
seria a definição para o diagnóstico de sepse (infecção + disfunção orgânica).
Contudo, a topografia em vias aéreas superiores faz com que a probabilidade de
sepse caia exponencialmente. Deve-se lembrar também, que a sinusite pode
complicar com a disseminação da infecção para o sistema nervoso central (abcesso cerebral, meningite...). Logo faz-se estritamente necessária a suspeita e
investigação de sinais de irritação meníngea a fim de se iniciar prontamente o
tratamento desta condição que possui alta morbimortalidade. Sinais ao exame
físico que aumentaria a probabilidade de meningite são os seguintes: Rigidez de
nuca; Sinal de Laségue; Sinal de Laségue cruzado; Sinal de Bragard; Sinal de
Brudzinski; Prova de Lewinson positiva.

