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INTRODUCCIÓN
Aínda que son numerosos os virus que poden cau-

sar meninxite (entre outros, ó virus da parotidite,
arbovirus, virus do sarampelo, enterovirus, herpes
simple, adenovirus, virus da varicela e citomegalovi-
rus), poucos son os responsables dos abrochos de
meninxite vírica.

Antes da vacinación xeneralizada, e nos períodos
epidémicos,  a parotidite foi a causa de máis do 25%
dos casos coñecidos; máis agora, coa vacinación, a
súa frecuencia diminuíu dramaticamente. Na actuali-
dade, e no noso medio, os abrochos de meninxite
vírica nos que se coñece o axente están case que
exclusivamente causados por virus do xénero entero-
virus distintos dos da poliomielite (DXSP. Boletín Epi-
demiolóxico de Galicia : vol. XIII, nº 3).

Os cadros de meninxite que producen os enterovi-
rus adoitan ser leves, con recuperación do doente

antes dos 10 días, e cunha evolución espontánea cara
á curación sen deixar secuelas na maioría dos casos.

Ademais, un amplo rango de enfermidades asó-
cianse tamén ás infeccións por enterovirus non-polio:
encefalite, enantemas e exantemas, miocardite, peri-
cardite, infeccións crónicas en persoas inmunocom-
prometidas, parálise fláccida aguda, enfermidade da
man-pe-boca, enfermidade respiratoria do tracto
superior e outras manifestacións. 

Nembargantes, case que tódalas infeccións por
enterovirus son, probablemente, ou ben asintomáticas
ou ben leves e autolimitadas.

Malia que cada vez son máis numerosos os abro-
chos de meninxite nos que se coñece o virus respon-
sable, aínda é frecuente que este tipo de abrochos
rematen sen que se tentase recupera-lo virus respon-
sable. Mais, como queira que isto non ten que ver
coas características do axente, en principio, e mentres
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Este protocolo substitúe parcialmente ó “Protocolo de actuación fronte a abrochos de meninxite vírica”, de abril de 1997, que
é a derradeira parte do documento: “Meninxite infecciosa: protocolos de actuación fronte ás infección que son causa de mei-
rande parte das meninxites agudas no noso medio” (DXSP, Guías de Saúde Pública: Serie: I Sección meninxite, Informe I). Os
abrochos de meninxite por parotidite, que tamén eran obxecto da anterior edicción do protocolo de actuación fronte ós abro-
chos de meninxite vírica, trataranse nun protocolo específico.

Atención: Este protocolo, ó referirse a enterovirus, cando non o fai de xeito explícito, exclúe os polivirus.



outras evidencias clínicas ou epidemiolóxicas non o
contradigan, todo abrocho de meninxite vírica de
etioloxía descoñecida debería considerarse, no noso
medio, como debido a enterovirus.

Polo tanto, este protocolo vaise centrar, exclusiva-
mente, nas meninxites producidas polos enterovirus
non-polio, tanto pola importancia que teñen como
causantes de enfermidade menínxea, como pola posi-
bilidade de que, ó presentarse como abrocho, podan
provocar inquedanza social. 

EPIDEMIOLOXÍA

Axente etiolóxico. Os enterovirus son virus
pertencentes á familia Picornaviridae (dispoñen de
ARN monocatenario). Na actualidade, coñécense 67
serotipos de enterovirus que afectan ó ser humano, e
que se subdividen en 3 serotipos de Poliovirus,  23 de
Coxackie A, 6 de Coxackie B, 31 Echovirus e 4 Ente-
rovirus (xa que, dende 1970, os novos enterovirus
identificados desígnanse simplemente como enterovi-
rus e máis un número engadido. Comezou co entero-
virus 68 e hoxe chega ata o enterovirus 71.)

Aínda que todos eles poden causar enfermidade
do SNC, só son recuperados con certa regularidade,
tanto en casos illados como en abrochos, os virus
Coxackie B (os seus 6 tipos), e certos virus Echo (na
súa meirande parte os tipos 2, 5, 6, 7 e 9; mais tamén
10, 11, 14, 18 e 30).

2. Reservorio e fonte de infección. O único
reservorio é o home, e principalmente os nenos.
Replícanse na farinxe, nas amígdalas e no intestino
delgado, e, en xeral, a infección vírica non disemina
máis aló.

3. Mecanismo de transmisión. A súa trans-
misión xeralmente considérase que segue a ruta fecal-
oral; e, semella que son os contactos estreitos a vía
principal de diseminación, a través da contaminación
fecal das mans, utensilios de mesa e xantar. Tamén é
posible a transmisión pola vía respiratoria. 

Nos climas temperados, é máis frecuente ó remate
do verán e o comezo do outono; e nos tropicais, non
se ten observado comportamento estacional ningún.

4. Período de incubación. Usualmente de 3
a 6 días

5. Período de transmisibilidade. Durante a
fase aguda da enfermidade, e quizais por máis

tempo, xa que a excreción de virus nas feces persiste
por varias semanas despois de que principiara a
infección (incluso con niveis elevados de anticorpos
séricos). A diseminación fecal perdura máis que a
diseminación dende a orofarinxe. 

6. Susceptibilidade e resistencia. A sus-
ceptibilidade á infección é universal. Pola contra, estí-
mase que menos de un de cada mil infectados desen-
volverá a síndrome menínxea.

A inmunidade fronte ó virus causal específico
adquírese, probablemente, despois da infección, sexa
esta clínica ou subclínica. Descoñécese a súa duración.

7. Formas de presentación da enfermi-
dade. Os enterovirus poden ocasionar tanto casos
illados como abrochos de meninxite vírica. 

Un abrocho de meninxite vírica por enterovirus
vén definido polo illamento en alomenos 2 casos dun
mesmo serotipo nun escenario de espacio-tempo con-
creto. Ó final do abrocho corresponde ó remate da
aparición de casos con ese mesmo serotipo na comu-
nidade afectada; mais, a efectos prácticos, conside-
rarase rematado o abrocho ó ter transcorrido 2 meses
sen casos.

MEDIDAS DE CONTROL

1. Conceptos xerais

*Caso: Non é habitual, nos casos illados de
meninxite vírica, estudiar cal é o virus que a produciu,
polo que todos estes casos quedarán clasificadas
como meninxite vírica ou aséptica. Ademais, no caso
dos enterovirus a clínica é de pouca axuda, e só
algúns virus Coxsackie e Echo caracterízanse por pre-
sentar unha erupción semellante á da rubéola, ou
mesmo tamén vesículas e petequias.

Pola contra, calquera illamento destes virus que
non proceda dunha mostra de feces, tense que consi-
derar como relacionado causalmente coa enfermida-
de do paciente. Considerarase, tamén, que o virus
xogou un papel causal no desenvolvemento da enfer-
midade, se é que se pode demostrar un aumento no
título de anticorpos fronte ó virus entre dúas mostras
de soro, collida a primeira ó comezo da enfermidade
e a segunda catro semanas despois. 

* Identificación do virus: É imprescindible,
para confirma-lo abrocho de meninxite vírica illa-lo

2

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRONTE ÓS ABROCHOS DE MENINXITE VÍRICA
DE ORIXE DESCOÑECIDA OU DEBIDOS A ENTEROVIRUS

CONSELLERÍA DE SANIDADE
E SERVICIOS SOCIAIS

Dirección Xeral de Saúde Pública



virus responsable e, no caso dos enterovirus, leva-lo
estudio microbiolóxico ó nivel de serotipo. Asemade,
para coñece-la evolución e mesmo que rematou o
abrocho, será necesario confirma-la presencia do
mesmo serotipo do virus en mostras sucesivas. Estas
mostras tomaranse de casos seleccionados pola súa
especial relevancia epidemiolóxica, que virá indicada
pola propia evolución etaria, espacial e temporal do
abrocho.

* Exclusión do virus da parotidite: É espe-
cialmente importante, nos abrochos de meninxite víri-
ca nos que aínda non se coñece o virus responsable,
excluí-la posibilidade de que se deba ó virus da paro-
tidite, xa que as medidas de control neste caso serían
moi diferentes das propostas neste protocolo. 

Pódese sospeita-lo virus da parotidite polas carac-
terísticas clínicas e serolóxicas dos casos, e tamén
polas características epidemiolóxicas: enferman ado-
lescentes e na comunidade estase a desenvolver un
abrocho de parotidite (que pode ocorrer mesmo en
poboacións con coberturas vacinais moi elevadas, xa
que a transmisión mantéñena as poucas persoas non
protexidas pola vacinación).

* Prevención dos casos secundarios:
Haberá que prestar especial atención á hixiene per-
soal dos que viven no contorno do caso. Tamén é con-
veniente, en casos extremos, evita-las aglomeracións.

* Información á comunidade: Sempre que
ocorra un caso ou, especialmente un abrocho, e a
comunidade o solicitara, as autoridades de Saúde
Pública deberán informar das características do caso
ou abrocho, facendo fincapé no carácter xeralmente
leve destes procesos, sen agacha-lo seu carácter
transmisible. A información a través de escritos ou
reunións informativas deberán cubri-los puntos do
modelo do anexo 1.

* Información a atención primaria: Comu-
nicarase ó centro de atención primaria alomenos
cando se presente un caso novo nunha situación de
abrocho. Ademais, informarase sobre as actuacións
que se están levando a cabo na comunidade co fin de
unifica-la información que se lle transmite á poboa-
ción.

* Notificación: As meninxites de orixe vírica,
sexa cal sexa a súa causa, son de declaración obri-
gatoria individualizada (e numérica) baixo o epígra-
fe “meninxites víricas”. No caso de que o virus que a

causou sexa coñecido, ou se sospeite pola informa-
ción dispoñible, pódese facer constar no apartado
“observacións” da ficha de declaración individualiza-
da.

Cando, pola cantidade e orixe dos casos, se sos-
peita dun abrocho, terá que ser declarado de xeito
urxente ó SAEG (todo abrocho, sexa da etioloxía que
sexa, ten que ser declarado de xeito urxente).

2. Actuación

Caso illado:
a) Notificación do caso.
b) Prevención de casos secundarios.
c) Información á comunidade que o demande.

Abrocho:
a) Notificación urxente da sospeita.
b) Prevención de casos secundarios.
c) Identificación do virus.
d) Exclusión do virus da parotidite.
e) Información á comunidade que o demande.
f) Información a atención primaria.

3. Actuacións do Sistema Asistencial

Caso illado:
a) Notificación do caso.
b) Prevención de casos secundarios.

Abrocho:
a) Notificación urxente da sospeita.
b) Prevención de casos secundarios.
c) Identificación do virus: serotipado
d) Exclusión do virus da parotidite.

4. Actuacións de Saúde Pública

Caso illado:
a) Prevención de casos secundarios.
b) Información á comunidade que o demande.

Abrocho:
a) Prevención de casos secundarios.
b) Exclusión do virus da parotidite.
c) Identificación de virus: selección de casos.
d) Información á comunidade que o demande.
e) Información a atención primaria.
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As meninxites de tipo vírico son relativamente frecuentes, afectan principalmente ós nenos e mozos, máis non
adoitan cursar con cadros clínicos de gravidade, tendo unha evolución favorable na maioría dos casos.

A diferencia das meninxites de tipo bacteriano producidas polo meningococo, nas que se indica un antibióti-
co ós contactos máis próximos dos enfermos, as meninxites de tipo vírico non requiren deste tipo de medidas.

O mecanismo de transmisión dos casos de meninxite vírica son as feces e as secrecións respiratorias polo que
compre enfatizar nos procedementos hixiénicos habituais como é o lavado das mans.

Compre sinalar que nunha situación de abrocho, o axente vírico que está a producir estes cadros de meninxi-
te está presente en toda a comunidade, e non só nos centros escolares, polo que as medidas recomendadas de
hixiene habitual para previ-la transmisión deben manterse en todo momento.

A sintomatoloxía de presentación máis frecuente nas meninxites de tipo vírico é cun cadro febril súpeto e con
signos menínxeos (dor de cabeza, rixidez da caluga, etc) que se poden acompañar de vómitos. Ante a aparición
de síntomas compatibles cos anteriormente indicados recomendámoslle que acuda ó médico ou pediatra para que
poida avalia-lo cadro clínico.

Se desexa máis información non dubide en poñerse en contacto coa sección de epidemioloxía das delegacións
provinciais de sanidade ou acuda o seu médico ou pediatra.

Raphael Dolin. Enterovirus 71 – Emerging infections and emerging questions. New En Jour of Epid. 1999 September

23; Vol. 341, No. 13 (984-985).
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ANEXO I

INFORMACIÓN Á COMUNIDADE SOBRE AS MENINXITES VÍRICAS


