NOTA INFORMATIVA Nº 04/2020 – GEVIM/DIVE/SUV/SES
Assunto: informa sobre a disponibilização da Vacina Meningocócia ACWY no Sistema
Único de Saúde (SUS) para adolescentes de 11 e 12 anos.
No Brasil, a Doença Meningocócica (DM) é considerada endêmica, com
diferenças geográficas na sua incidência e na distribuição de sorogrupos causadores
da doença. Os principais sorogrupos que circulam são: B, C, W e Y. Historicamente, a
incidência da DM é mais alta entre crianças menores de um ano, com um segundo pico
em adolescentes e adultos jovens.
Os adolescentes e adultos jovens constituem um grupo crucial na epidemiologia
da Doença Meningocócica, estando associada à elevadas taxas de colonização de
nasofaringe, com participação importante na transmissão do meningococo na
comunidade. Devido a este fator, a faixa etária de 11 e 12 anos é a população
preconizada pelo Programa de Imunização Nacional para a aplicação da Vacina
Meningocócica ACWY.
A Vacina Meningocócica ACWY (conjugada) será disponibilizada, de acordo
com o Calendário Nacional de Vacinação, na rotina dos serviços de vacinação do
Sistema Único de Saúde (SUS), distribuídos no País. A vacina será ofertada como
dose única, independentemente da situação vacinal encontrada.
A dose poderá ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do
Calendário Nacional de V acinação do adolescente,
procedendo-se as
administrações com seringas diferentes em locais anatômicos diferentes.
Ressalta-se que a vacina Meningocócia C Conjugada permanence no
Calendário Nacional de Vacinação da criança para aplicação aos 3 e 5 meses de idade,
com reforço aos 12 meses.
Florianópolis, 14 de maio de 2020.
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