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RESUMO 

Objetivo: Levantar dados e analisar a cobertura vacinal no período de 2011 a 

dezembro de 2016 no Município de São Paulo referente a vacina meningocócica C 

conjugada distribuída pelo Programa Nacional de Imunização.  Método: Trata-se de 

estudo epidemiológico retrospectivo e descritivo, o qual permite compreender o 

problema a partir da análise, registro e a interpretação de dados notificados e 

datados entre os anos de 2011 e dezembro de 2016 no Sistema de Informação do 

Programa Nacional de Imunização (SI-PNI). A tabulação de dados utilizou o 

Programa de Informação de Saúde (TABNET) disponível no portal da saúde do 

Ministério da Saúde – DATASUS. Resultado: A vacina Meningocócica C conjugada 

possui baixo percentual de abandono e dentro do Município de São Paulo a 

cobertura vacinal ainda está dentro do esperado para o efeito de rebanho, porém no 

decorrer dos anos apresenta diminuição nas doses administradas. Foi analisado 

também as doses totais aplicadas no ano de 2017 que demonstram, se comparadas 

as de 2016, diminuição de 25% na 1º dose ao 3º mês, 21% na 2º dose aos 5 meses 

e diminuição de 8% ao total de doses aplicadas no 1º reforço aos 12 meses. Sendo 

ao todo 33% menos doses aplicadas no total entre 2016 e 2017. Por escassez de 

dados, a cobertura detalhada do ano de 2017 não foi identificada.  Conclusão: 

Devido à estratégia de vacinação contra a doença meningocócica por meningococo 

C, os casos tiveram redução de 36% e os registros de óbitos reduziram em 39% 

desde a implementação da vacina. 

Palavras Chave: Meningite; Prevenção Primária; Imunização. 
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1. INTRODUÇÃO 

A meningite bacteriana é uma doença aguda, a mais conhecida é causada 

pela bactéria meningococo
 
, pela qual em um curto espaço de tempo aparecem os 

sintomas de: febre alta, mal estar, vômitos, dor de cabeça e no pescoço, rigidez da 

nuca, prostração, dificuldade para encostar o queixo no peito e as vezes 

aparecimento de máculas eritematosas pelo corpo. Se não diagnosticada haverá 

acumulo de abcesso e formação de abcessos que podem afetar partes nobres do 

cérebro ou nervos. Tais lesões neurológicas são irreversíveis 1,2. 

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) faz parte do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e realiza intervenções na Saúde Pública como a erradicação da 

poliomielite e redução de doenças imunopreveníveis 3.  

 Dentro do PNI no Estado de São Paulo desde publicação de Informe Técnico 

em agosto de 2010, disponibilizada para menores de 1 ano como população-alvo 

inicial, sendo inicialmente uma dose aos 3 e 5 meses e um reforço aos 12 meses. A 

vacina é produzida pelo laboratório Novartis e distribuída pela Fundação Ezequiel 

Dias de Minas Gerais, é inativada e previne as doenças causadas pelo meningococo 

C incluindo a meningococcemia 3,4. Atualmente no PNI é indicada para crianças (até 

os 4 anos, 11 meses e 29 dias); para adolescentes de 11 a 14 anos, com dose única 

ou reforço, de acordo com a situação vacinal e pessoas de qualquer idade com 

doenças que aumentem o risco para doença meningocócica ou viajantes com 

destino a regiões onde há risco aumentado da doença (asplenia anatômica ou 

funcional, imunodeficiências congênitas da imunidade humoral, menores de 13 anos 

com HIV/AIDS ou com implante de cóclea) 5,6. 

 Diante do exposto este trabalho pretende responder: qual a evolução, da 

cobertura vacinal da meningocócica C conjugada no Município de São Paulo entre 

2011 e 2016?  

2. OBJETIVO 

          Levantar dados e analisar a cobertura vacinal no período de 2011 a dezembro 

de 2016 no Município de São Paulo referente a vacina meningocócica C conjugada 

distribuída pelo Programa Nacional de Imunização.   
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3. METODOLOGIA 

Trata-se de estudo epidemiológico retrospectivo e descritivo, o qual permite 

interpretação e resposta do problema a partir da análises de registros de dados 

notificados e datados entre os anos de 2011 e dezembro de 2016 no Sistema de 

Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI). A tabulação de dados 

utilizou o Programa de Informação de Saúde (TABNET) disponível no portal da 

saúde do Ministério da Saúde – DATASUS. 

4. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

A doença meningocócica tem potencial epidêmico e pode acometer pessoas 

de todas as idades e os seus fatores de risco são: tabagismo, contato íntimo, 

viagens para regiões endêmicas, locais fechados e/ou com aglomeração de pessoas 

como bares, baladas, acampamentos militares e outros 6,7,8.  

No período de 1986 a 2004, a taxa de incidência anual média da doença 

meningocócica no Município de São Paulo foi de 5,3/100 mil habitantes/ano, com 

taxa de letalidade da doença meningocócica oscilante entre 16,7% e 20,5%,  

(Gráfico 1) 9,10.  

Gráfico 1 – Doença meningocócica: incidência por faixa etária de 2 a 10 anos, 

Estado de São Paulo, 1998 a 2009. 

 

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan – 2009. 

4.1 Contexto da implementação da vacina no PNI 

Quando implementada em agosto de 2010 no PNI a estratégia de vacinação 

se baseou nos riscos de adoecimento detectados segundo faixa etária, portanto 

decidiu-se aplicar ainda em 2010 apenas em crianças de 1 ano e 1 ano  11 meses e 

0

10

20

30

40

50

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

co
ef

.p
ar

a 
10

0.
00

0
  

<2 a 2-4 a 5-9 a 10-14 a 15-19 a 20-39 a > 40 a



4 

 

29 dias. A partir de janeiro de 2011 iniciou-se aplicação de uma dose nos 3 e 5 

meses de idade e uma dose de reforço aos 12 meses 6,10.  

Houveram alterações no calendário vacinal do PNI nos anos de: 2012 quando 

a dose de reforço passou a ser aos 15 meses; em 2014 pesquisas começaram a 

observar maior incidência de casos de doença meningocócica entre as faixas etárias 

de 15 a 29 anos, sendo os adolescentes os maiores transmissores (Gráfico 2) 11,12, 

logo o MS optou por aplicar novamente o reforço da vacina aos 12 meses a partir de 

2016, e em 2017 passou a disponibilizar um segundo reforço para adolescentes de 

12 e 13 anos, sendo ampliada essa idade em 2018 quando para 11 a 14 anos ou 

aplicação de dose única com 11 anos – dependendo do estado vacinal 13,14.     

Gráfico 2 – Distribuição por sorogrupo da doença meningocócica: entre 15 e 

29 anos no Brasil em 2013.  

 

Fonte: CVE - Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac" – 2013. 

4.2 Cobertura Vacinal para o grupo de 0 a 5 anos. 

O indicador de cobertura vacinal representa um importante instrumento para a 

tomada de decisão nas diferentes esferas de gestão, uma vez que somente com 

coberturas adequadas é possível alcançar o controle ou, manter em condição de 

eliminação ou erradicação as doenças imunopreveníveis sob vigilância. O indicador 

pactuado para a vacina Meningocócica C conjugada é de 95% 13. 

Os percentuais de cobertura vacinal foram calculados neste estudo 

considerando-se no numerador o quantitativo de doses aplicadas, correspondente 

ao total de doses do esquema vacinal da vacina Meningocócica C conjugada 

registradas no SI-PNI. Como denominador para o cálculo da cobertura no grupo de 

menor de um ano e com um ano de idade, foi utilizado o número de nascimentos 

registrados no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC. Durante 

período de pesquisa os dados de nascidos vivos no Município de São Paulo não 

foram divulgados no SINASC, logo a cobertura vacinal não pode ser calculada. 
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 Há abandono entre 1º dose, 2º dose e 1º reforço, nota-se um fenômeno no 

ano de 2011 e 2013 onde os números de 1º reforço registrados foram superiores aos 

registros da 2º dose. Apresenta-se, no Gráfico 3,outros anos  e os reforços da vacina 

que estão significativamente menores. Sendo o ano de 2014 com o menor índice de 

abandono do esquema vacinal, porém se comparado aos anos de 2013 e 2014 há 

menor registro de doses aplicadas com queda na cobertura vacinal 14,15.  

Gráfico 3 – Aplicação de 1ª e 2ª dose por nascidos vivos no Município de São 

Paulo entre os anos 2011 e 2016.   

 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SIPNI – TABNET/2017.  

A vacina Meningocócica C conjugada tem baixo percentual de abandono e 

dentro do Município de São Paulo a cobertura vacinal está dentro do esperado para 

o efeito de rebanho, mas o registro de abandono do esquema vacinal é um risco de 

falha no processo de imunização devido esquema incompleto. A taxa de abandono 

também é um indicador relevante por avaliar a adesão do usuário ao serviço de 

vacinação. Ele é utilizado em vacinas com esquema multidoses e considera para o 

cálculo a diferença entre o número de primeiras doses e o número de últimas doses, 

dividido pelo número de primeiras doses, multiplicado por 100 14.  

4.3 Aplicação da vacina pelo PNI em adolescentes 

Os casos de doença meningocócica após vacina ocorrem devido a invasão do 

agente em curto período de tempo, enquanto a resposta imune, mesmo que 

desenvolvida adequadamente, pode levar dias para se efetivar de maneira 

adequada, por isso a memória imunológica não será sempre suficiente para garantir 

proteção contra a doença meningocócica invasiva 15,16. Na adolescência os riscos de 
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se tornar portador da doença são altos devido estilo de vida, logo a necessidade da 

estratégia de administração de doses de reforço com a vacina meningocócica 

conjugada na adolescência para garantir a proteção nessa fase da vida. 

Avaliações de persistência de títulos de anticorpos protetores em 

adolescentes demonstram boa resposta imune com maior duração desses 

anticorpos, logo a proteção de significativa proporção desses adolescentes 

vacinados esta relacionada com um reforço da vacina que lhes confere menos 

suscetibilidade até a idade adulta, com possível diminuição das taxas de incidência 

da doença em condições endêmicas 16,17.  

  A tabela 1 apresenta um comparativo de doses aplicadas entre 2016 e 2017 

conforme a faixa etária preconizada pela estratégia de vacinação de 2017/2018 com 

1 dose aos 3 meses e 5 meses e reforço com 12, como explicado anteriormente, 

devido mudanças no calendário vacinal entre 2016 e 2017, apenas o ano de 2017 

teve reforço aos 11 e 12 anos, os registros encontrados são de 11 doses aplicadas 

no 1º reforço aos 11 anos e 149 doses aplicadas no 1º reforço aos 12 anos. Foram 

encontrados dados de 2º reforço aos 11 anos com 15 doses e aos 12 anos 3.892 

doses, no entanto as doses de 2º reforço podem ser relativas a imunização iniciada 

em rede privada, pois crianças com 12 anos em 2017 nasceram em 2005, porém 

podem ter complementado seu esquema vacinal em rede pública, não sendo 

possível avaliar procedência específica destes dados. 

Tabela 1 – Total de doses aplicadas no Município de São Paulo do 

imunobiológico Meningococo C conjugado entre os anos 2016 e 2017 

incluindo os grupos de 0 a 5 anos e adolescentes.   

Ano 1º dose 2º dose 1º reforço 

2016 138.507 138.575 105.002 

2017 34.621 30.092 8.978 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SIPNI – TABNET/2018 

Se comparado os dados da tabela 1, o total de doses aplicadas no ano de 

2017 para 3 e 5 meses demonstram diminuição da aplicação em 25% das doses 

aplicadas aos 3 meses (1º dose) , 21% na 2º dose aos 5 meses e 8% do 1º reforço 

aplicado aos 12 meses.  
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4.4 Cobertura Vacinal da Meningocócica C de 2011 a 2016 

Após disponibilização da vacina meningocócica C conjugada, houve 

diminuição de casos de doença meningocócica de forma progressiva ao longo dos 

anos demonstrando a eficácia da vacina em prevenir a doença causada pelo 

meningococo C e meningogoccemia – quando ocorre infecção generalizada. Estima-

se que com a vacinação de adolescentes o número de óbitos e casos venha a 

diminuir ainda mais com o passar dos anos, sendo previsto a ampliação da vacina 

em 2020 para reforço ou dose única nas idades de 9 a 10 anos. 

 O Quadro 1 apresenta o número de casos notificados de doença 

meningocócica e mortalidade por ano, no inicio da vacinação contra a meningite C 

nos pontos de vacinação do SUS.     

Quadro 1. Casos notificados de doença meningocócica e mortalidade entre 

2011 a 2016. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Casos 2840 2557 2106 1617 1304 1105 

Óbitos 605 554 448 336 279 243 

Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SIPNI – TABNET/2017 

 Devido suas características epidêmicas, a queda da cobertura vacinal é 

preocupante, pois a meningite causada pelo meningococo pode provocar quadros 

graves e deixar sequelas e há alto risco de morte pela doença, podendo chegar a 

70%, se a infecção for generalizada (meningococcemia). Entre os sobreviventes, 

cerca de 10% a 20% ficam com sequelas como surdez, cegueira, problemas 

neurológicos e membros amputados. Com o tratamento há aumento de gastos 

públicos devido uso de com antibióticos e outras medidas de preservação do 

equilíbrio do organismo, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) isolada 19.  

O Gráfico 5 demonstra a cobertura vacinal do Município de São Paulo desde a 

disponibilização da vacina meningocócica C conjugada em 2011 até dezembro de 

2016.  

 Gráfico 5 – Cobertura no Município de São Paulo do imunobiológico 

Meningococo C  conjugado entre os anos 2011 e 2016.   
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Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS/SIPNI – TABNET/2018 

É necessário manter boas práticas no processo de imunização com o objetivo 

de manter a cobertura vacinal adequada e garantir a qualidade da vacinação, 

diminuindo os riscos epidêmicos da doença meningocócica. Para que esses 

objetivos sejam atingidos, alguns pontos fundamentais são: A equipe da sala de 

vacinação treinada e atualizada. O controle da Rede de Frio. Análise da carteira de 

vacinação e registro de doses aplicadas. A técnica de aplicação deve ser adequada 

às características da vacina que precisa ser diluída e aplicada por via intramuscular 

19.   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após disponibilização da vacina o ano com maior  índice de doses aplicadas e 

cobertura vacinal foi o ano de 2011, apresentou-se queda  da cobertura vacinal nos 

anos seguintes, mas no Município manteve-se cobertura vacinal satisfatória. É 

preciso destacar que devido à estratégia de vacinação contra a doença 

meningocócica por meningococo C, os casos tiveram redução de 36% e os registros 

de óbitos caíram em 39% desde a implementação da vacina.  

A vacina meningocócica C conjugada que previne a doença meningocócica 

não gera proteção para toda a vida, logo a vacinação de adolescentes proporciona 

proteção direta e imunidade de rebanho, a qual significa proteção a indivíduos não 

vacinados.  Altas taxas de cobertura vacinal impedem o deslocamento do risco de 

doença meningocócica para lactantes e crianças, bem como adolescentes e adultos 

jovens. Logo quanto maior a cobertura vacinal de um imunobiológico, menores são 

os registros de casos de doenças.  

116,73 
96,18 103,39 

94,45 98,41 
78,54 
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