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DISPONIBILIDADE DA VACINA MENINGOCOCICA ACWY PARA 
VACINAÇÃO DE ROTINA DE CRIANÇAS QUE COMPLETAM 11 

ANOS DE IDADE OU ESTAVAM COM 12 ANOS EM 2020, EM RAZÃO 
DAS MEDIDAS DE CIRCULAÇAO RESTRITIVA DA POPULAÇÃO EM 

MINAS GERAIS. 
 
 

 
Observação inicial: A pandemia por COVID-19 é uma situação emergente e em rápida evolução, o 
Centro de Operações de Emergência em Saúde e o Centro Mineiro de Controle de Doenças e 
Pesquisa de Vigilância em Saúde (CMC) continuará fornecendo informações atualizadas à medida que 
estiverem disponíveis. As orientações podem mudar de acordo com novas condutas recomendadas 
pelo Ministério da Saúde, Orgãos Internacionais e avanços cientificos 

 

 

1) CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

Meningite é um processo inflamatório do espaço subaracnóideo e das 

membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A infecção se dá por 

contiguidade atingindo estruturas do sistema nervoso central.1 

A doença pode ser causada por vários agentes etiológicos: bactérias, vírus, 

fungos e parasitas. Mesmo diante de uma diversidade de agentes etiológicos, a maioria 

dos casos em crianças é relacionados por bactérias e vírus.1 

Uma das principais bactérias causadoras de meningite é a Neisseria meningitidis 

(meningococo), subdividida pelos sorogrupos A, B, C, Y, X e W.  Alguns indivíduos podem 

ser portadores assintomáticos da bactéria e transmiti-la aos seus contatos ou desenvolver 

a forma grave que é a Doença Meningocócica (DM) que pode levar a sequelas graves e 

óbito.  

A DM é uma grande preocupação para saúde pública devido seu potencial de 

gerar epidemias além de morbimortalidade. Nos surtos observa-se uma distribuição entre 

os adolescentes e adultos.2 

 

Figura 1: Série Histórica dos casos confirmados de doença meningocócica por faixa etária 

em Minas Gerais, 2007 a 2019. 
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Fonte: CDAT/DVAT/SVE/SVS/SES-MG 
*Dados atualizados sujeito às alterações 

 

É percebido nos dados acima que desde a implantação da vacina Meningocócica 

C conjugada em 2009 na rotina para crianças menores de 5 anos, há uma importante 

queda dos casos de doença meningocócica principalmente na faixa etária alvo. 

Dados recentes enfatizam a necessidade da vacinação de adolescentes, com o 

intuito de reduzir o número de portadores da bactéria em nasofaringe. Recentes 

pesquisas constatam a ausência de anticorpos protetores poucos anos após a vacinação 

de lactentes e crianças mais novas, além do comportamento natural dos adolescentes 

com relações pessoais mais próximas que acabam se expondo mais e tendo contato 

com vários sorogrupos. A vacinação de adolescentes com a vacina Meningocócica 

ACWY proporcionará proteção direta e também a proteção de coorte impedindo o 

deslocamento do risco de doença para outros grupos etários.3 

Esta Nota Técnica foi elaborada com o objetivo de determinar e orientar a 

disponibilidade da vacina Meningocócica ACWY na vacinação de rotina para crianças 

que completam 11 anos de idade ou que já se encontravam com 12 anos de idade em 

2020. 

 

2) O PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO NACIONAL E AS AÇÕES PARA PREVENÇÃO DA 

DOENÇA MENINGOCÓCICA (DM) 

  

Algumas das características da Doença Meningocócica - DM, como sua rápida 

evolução, gravidade e letalidade, assim como seu potencial caráter epidêmico, fazem 

com que a possibilidade de prevenção desta infecção, por meio de vacinas, assuma 

fundamental importância4. 

Introdução vacina Men 
C 

Introdução vacina Men C 
para adolescentes 
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As vacinas meningocócicas C conjugadas têm relação direta com a idade em 

que são administradas. As evidências de rápida perda de títulos de anticorpos protetores 

para as crianças imunizadas mais precocemente sugerem que parte dessas crianças 

estará suscetível ao risco de estado de portador e à doença ao entrar na adolescência4. 

As constatações de redução de títulos de anticorpos protetores poucos anos 

após a vacinação de lactentes e crianças pequenas, em um cenário onde não se espera 

a ocorrência imediata do importante efeito da proteção de rebanho, enfatizam a 

necessidade de revisão das atuais políticas de saúde pública e desenvolvimento de 

novas estratégias de imunização4.  

Diante disso, foram incorporadas coortes de adolescentes no programa de 

vacinação para a meningite C desde 2017, com o intuito de proteger diretamente estes 

indivíduos contra a doença, bem como reduzir o número de portadores da bactéria em 

nasofaringe deste grupo etário, protegendo indiretamente as coortes não vacinadas4. 

O Programa Nacional de Imunizações - PNI recomenda a vacina Meningocócica 

C conjugada com o esquema de duas doses, administradas aos 3 e 5 meses de idade, 

com intervalo de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias. O reforço deve ser feito 

aos 12 meses de idade5. 

E no ano de 2017 o PNI recomendou um segundo reforço ou dose única da 

vacina Meningocócica C conjugada, conforme situação vacinal encontrada para os 

adolescentes de 11 a 14 anos4. 

Entre os sorogrupos com importância epidemiológica na distribuição da doença 

meningocócica, destacam-se seis (A, B, C, Y, X, W), sendo que a ocorrência de cada 

um varia conforme o País ou Região no mundo6.  

Assim, a partir de evidências, em 2020, considerando a implementação e 

continuidade das estratégias de vacinação contra as Doenças Meningocócicas (DM), o 

Ministério da Saúde (MS) disponibilizou na rede de vacinação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a vacina meningocócica ACWY (conjugada) para os adolescentes de 11 

e 12 anos de idade, considerando a gravidade da doença e o estado de portador dos 

adolescentes6. 

 

3) COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 

A cobertura vacinal é um indicador utilizado para estimar o percentual da 

população alvo que está vacinada para um determinado imunobiológico e 

consequentemente protegida contra a doença. 

Desde o ano de 2016 no estado de Minas Gerais foi identificada uma redução da 

cobertura vacinal da vacina Meningocócica C nas crianças menores de um ano de idade 

e na dose de reforço aos 12 meses de idade, conforme Figura 2. 
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Figura 2 – Cobertura vacinal da vacina Meningocócica C em menoresde 2 anos, Minas 
Gerais no período de 2010 a 2019. 

 
Fonte: CI/DVAT/SVE/SUBVS/SES-MG. Atualizado em 24/04/2020. 

 

Em relação aos adolescentes o cálculo da cobertura vacinal é acumulado e 

baseado em coorte de idades na faixa de 11 a 14 anos, no período de 2017 a 2020.  

Tabela 1 - Cobertura Vacinal Acumulada para a vacina Meningocócica C, por faixa etária, 
Minas Gerais, 2017 a 2020. 

Faixa etária Cobertura Vacinal Acumulada 2017 a 2020 

11 anos* 38,17 

12 anos 42,28 

13 anos 56,28 

14 anos 40,00 

Total 45,60 

* A cobertura vacinal nesta faixa é proporcional ao nº de meses avaliados (3/12 avos). 

Fonte: CI/DVAT/SVE/SUBVS/SES-MG. Atualizado em 24/04/2020. 

 

Apesar do pequeno tempo de introdução da vacina para os adolescentes, nota-

se que a cobertura ainda está muito abaixo da meta de 80% preconizada pelo Programa 

Nacional de Imunizações (PNI). 

 

4) DETERMINAÇÃO E ORIENTAÇÕES SOBRE A DISPONIBILIDADE DA VACINA 

MENINGOCÓCICA ACWY NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
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Diante do cenário mundial que vivenciamos relacionado a circulação do SARS-

CoV-2, quando há a recomendação de isolamento social que coincide com momento da 

implantação da vacina Meningocócica  ACWY no calendário básico de vacinação do 

adolescente de 11 e 12 anos, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, por meio 

das Coordenações de Doenças e Agravos Transmissíveis e do Programa de Imunizações, 

determina: 

Que a vacina meningocócica ACWY esteja disponível para todos os adolescentes 

(nascidos entre 03/07/2007 e 30/06/2010) que no ano de 2020 completam 11 anos de 

idade ou estavam com 12 anos e venham a completar 13 anos de idade.  

A vacinação nessa faixa de idade (11 a 12 anos de idade) será 

independentemente da situação vacinal encontrada. Se o adolescente tiver recebido a 

vacina Meningocócica C, o mesmo deverá ser vacinado com a vacina Meningocócica 

ACWY respeitando o intervalo mínimo de 30 dias.  
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