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RESUMO

As meningites bacterianas caracterizam-se por um processo inflamatório do espaço subaracnóideo e das membranas leptomeníngeas (aracnóide 
e pia-mater) que envolvem o encéfalo e a medula espinhal. A vacinação é considerada a forma mais eficaz na prevenção da meningite bacteriana, 
sendo as vacinas específicas para determinados agentes etiológicos. Essas são utilizadas na rotina para imunização de crianças menores de 1 ano 
e estão disponíveis no Calendário Nacional de Vacinação da Criança do Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS). A vacina meningocócica C 
conjugada foi introduzida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) ao calendário básico infantil em 2010, com administração em duas doses 
aos 3 e 5 meses de idade, e um reforço entre os 12 e os 15 meses tendo como meta de cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde de 95%. 
Embora existam estudos que mostrem os benefícios da vacinação contra meningococo tipo C em menores de 1 anos no Brasil, a literatura ainda é 
escassa não avaliando o impacto dessa introdução ao longo do tempo em diferentes faixas etárias. O objetivo desse trabalho foi avaliar o impacto 
da introdução da vacina meningocócica C no Brasil ao longo de  9 anos. Trata-se de um estudo observacional epidemiológico descritivo de série 
histórica. Foram inclusos no estudo todos os casos confirmados de meningite meningocócica total, meningocócica tipo C total e por faixa etária 
entre infância e adolescência, bem como doses de vacinas aplicadas e população total residente, registrados no Sistema Nacional de Agravos de 
Notificação (SINAN) e PNI, no período entre os anos de 2009 e 2018. As variáveis analisadas foram os coeficientes de incidência em relação à 
meningite meningocócica e as frequências de vacinas aplicadas entre 2009 e 2018. Avaliando-se os coeficientes de incidência entre os anos de 
2009 e 2018 observou-se que o número de novos casos confirmados de meningite meningocócica total apresentou redução anual apresentando 
sua maior diferença quando comparados os anos de 2010 e 2016 (61,5%). Já, em relação à meningite tipo c, observou-se redução do coeficiente 
de incidência em 78%, quando comparados os anos 2010 e 2016. Entre as faixas etárias, os menores de 1 ano apresentaram redução anual do 
coeficiente de incidência, chagando aos 96,8% comparando 2009 e 2016 e retornando aos 85% redução em 2018. Entre 1 – 4 anos observa-se 
uma redução anual dos coeficientes de incidência, chegando a 96% de redução em 2016, em comparação com 2009. Entre 5 – 9 anos observa-se 
redução do coeficiente de incidência em 84% em 2018, quando comparado com 2009. Entre 10 – 14 anos observa-se redução do coeficiente de 
incidência em 77% em 2018, comparado com 2009. Já, entre 15 – 19 anos observa-se redução do coeficiente de incidência em 55% em 2018, 
comparado com 2009. Avaliando-se as frequências totais de doses aplicadas de vacina meningocócica C entre os anos de 2009 – 2018, observa-se 
aumento na 1° dose (526% comparado com 2009), 2° dose (4000% comparado com 2009) e 1° reforço (7000% comparado com 2009), até o ano 
de 2011, quando se chega a um pico, seguido de uma posterior constância de aplicação de doses. A implementação da vacina contra a meningite 
meningocócica do tipo C foi preponderante para a redução do número de novos casos tanto de meningite total, como de meningite tipo C total e 
em diferentes faixas etárias, entre 2010 e 2018. A faixa etária que apresentou maior impacto na redução de novos casos foi a de menores de 1 
ano, saindo de 2 casos/100.000 habitantes para 1 caso/1.000.000. Esses dados reforçam a necessidade da vacinação e da adesão ao calendário 
vacinal, bem como a importância da introdução contra os outros sorogrupos de meningite meningocócica.
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