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RESUMO 

As meningites meningocócicas persistem como importante problema de Saúde Pública devido à sua 

magnitude, alta letalidade e, principalmente, por seu caráter endêmico-epidêmico. O presente estudo 

epidemiológico das meningites meningocócicas, tem a pretensão de caracterizar o comportamento 

epidemiológico da doença, nos anos de 1998 a 2018, no Estado de São Paulo, definindo diferentes 

padrões epidemiológicos e determinando a incidência e letalidade por Meningite Meningocócica. No 

final de 2010 com a incorporação da vacina Meningocócica C no calendário de crianças menores de 

2 anos houve redução no números de casos da doença. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

sobre a doença meningocócica e uma análise multivariada, coletando dados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Conclui-se que a maneira mais eficaz para reduzir o 

contágio e ter o controle nas Doenças Meningocócicas é a vacinação precoce da população, seguido 

da notificação e investigação de casos suspeitos para a administração de antibióticos. 
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Meningococcal meningitis persist as an important public health problem due to its magnitude, high 

lethality and, mainly, its endemic-epidemic character. The present epidemiological study of 

meningococcal meningitis aims to characterize the epidemiological behavior of meningococcal 

disease, from 1998 to 2018, in the state of São Paulo, defining different epidemiological patterns and 

determining the incidence and lethality of meningococcal meningitis.  At the end of 2010 with the 

incorporation of the Meningococcal C vaccine in the calendar of children under 2 years, there was a 

reduction in the number of cases of the disease. A bibliographical research on meningococcal disease 

and a multivariate analysis was carried out, collecting data from the Information System of Notification 

Diseases (SINAN). It is concluded that the most effective way to reduce the contagion and control in 

Meningococcal Disease is the early vaccination of the population, followed by the notification and 

investigation of suspected cases for the administration of antibiotics. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

As doenças infecciosas são causadoras de grande parte das mortes que 

ocorrem no mundo todo. A meningite pode ser conceituada como uma inflamação 

das meninges, constituídas por membranas protetoras que envolvem o cérebro e a 

medula espinhal, sendo que a doença é transmitida diretamente, por meio de vias 

respiratórias ou também por qualquer contato das secreções dos pacientes. 

(SALGADO, 2013) 

A bactéria Neisseria meningitidis, é um diplococo Gram Negativo, membro da 

família Neisseriaceae, também designada vulgarmente de meningococo, produz um 

amplo espectro clínico de doenças, incluindo patologias invasivas da corrente 

sanguínea como a Meningococcicemia, e também a presença da bactéria nas 

meningites, meningite meningocócica. (FERREIRA, 2000) 

O desenvolvimento da doença meningocócica depende de vários fatores 

predisponentes como ambientais, humanos, microbiológicos e culturais, sendo que 
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ocorre na forma de pequeno surto epidêmico ou grande epidemia, de acordo com 

densidade populacional envolvida, condições propícias para entrada de cepa de 

maior virulência e quantidade de indivíduos imunodeprimidos (MARTINS, 2013). 

O quadro infeccioso da meningite meningocócica é caracterizado por febre, 

cefaleia intensa, náuseas, vômitos, rigidez na nuca, petéquias, sufusões 

hemorrágicas, prostração e confusão mental. As suas principais complicações são 

perda auditiva, distúrbio de linguagem, retardo mental, anormalidades motoras e 

distúrbio visuais. Sendo que a meningite é a forma clínica mais observada. 

(LOCACCIA, 2015) 

O tratamento precoce da doença meningocócica é de fundamental 

importância, pois consegue reduzir a produção de endotoxina e também provoca 

estímulos pró-inflamatório. (LOCACCIA,2015). O antibiótico escolhido para o 

tratamento é a penicilina G cristalina ou pode ser também a ampicilina, se existir 

suspeita de resistência ao referido antibiótico, são utilizados a cefalosporinas de 

terceira geração. 

No final de 2010 foi incorporado a vacina MCC (Meningocócica C) no 

calendário de vacinação de crianças menores de 2 anos, pois essa vacina só era 

utilizada em clínicas particulares, para controle de surtos em pacientes de risco. A 

vacinação é feita em duas doses aos 3 e 5 meses, com dose de reforço aos 12 

meses de idade.(SAFADI et al, 2012) 

A doença meningocócica persiste como importante problema de Saúde 

Pública devido à sua magnitude, alta letalidade e, principalmente, por seu caráter 

endêmico-epidêmico. A doença meningocócica preocupa, pois pode levar a óbito, 

em média, uma pessoa a cada oito minutos no mundo. Estima-se que em 2016 

ocorreram pelo menos 500 mil casos da doença meningocócica no mundo, com 

cerca de 50 mil óbitos. (FUNASA, 2017) 
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A doença faz parte do grupo de doenças onde a notificação é compulsória, 

sendo que os dados que são coletados são inclusos no Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação, sendo que o mesmo é uma base de dados nacional que 

consta sobre os agravos que são de notificação compulsória e representa uma fonte 

de dados que são passíveis para poderem ser utilizados para se fazer avaliação e 

dar assistência aos agravos cometidos pela doença. (MARTINS, 2013) 

Assim sendo, a pretensão do presente estudo foi a de caracterizar o 

comportamento epidemiológico da doença meningocócica, nos anos de 1998 a 

2018, no Estado de São Paulo, definindo diferentes padrões epidemiológicos e 

determinando a incidência e letalidade por Meningite Meningocócica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

 A presente pesquisa parte de uma abordagem bibliográfica, os dados aqui 

inseridos foram coletados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), retirados do site do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São 

Paulo.  Além de ter sido realizada uma análise multivariada para que se possa dar 

sustentação teórica a presente pesquisa, em trabalhos publicados sobre o tema. 

Para tanto, realizou-se uma busca de teses, dissertações e artigos nas bases de 

dados e catálogos eletrônicos que indexam publicações científicas tais como: 

Domínio Público, Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), Google Acadêmico, 

SCIELO. Contou também com as contribuições dos estudos realizados por autores 

como: Ferreira e Souza(2000), Martins (2013), dentre outros. 

Para a realização do levantamento bibliográfico optou-se por fazer um recorte 

temporal, a partir da análise de obras do ano de 2000 a 2017, utilizando os 

descritores: Meningites Bacterianas, perfil epidemiológico, Doença Meningocócica, 

vacinação. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pelo fato da doença meningocócica ter características de rápida evolução, 

gravidade, letalidade e possuir potencial caráter epidêmico, as vacinas são 

consideradas a melhor estratégia desenvolvida pela saúde pública para prevenir sua 

ocorrência (BORROW, 2008). 

As vacinas contra meningite são específicas para diferentes agentes 

etiológicos, sendo que algumas fazem parte do calendário básico de vacinação da 

criança e outras estão indicadas apenas em situações de surto. São elas: Vacina 

contra Haemophilus influenzae tipo B (Hib) ou tetravalente, Vacina contra o bacilo de 

Koch, Vacinas contra Neisseria meningitidis, Vacina contra Streptococcus 

pneumoniae, 23 Valente, 7 Valente. (BRASIL, 2005). 

A vacinação para bloqueio está indicada nas situações em que haja a 

caracterização de um surto de doença meningocócica para o qual seja conhecido o 

sorogrupo responsável e exista vacina eficaz disponível. Baseado na análise 

epidemiológica, características da população e a área geográfica de ocorrência dos 

casos, define-se a estratégia de vacinação e os procedimentos da campanha de 

vacinação devem seguir as normas técnicas preconizadas pelo Programa Nacional 

de Imunização (PNI) (BRASIL, 2005). 

O bloqueio vacinal se realizado em tempo hábil no curso da evolução da 

doença, fornece sólidos argumentos a favor de sua contribuição para a interrupção 

do processo epidêmico, limitando as possibilidades de sua expansão para outras 

áreas e reduzindo, com isso, os riscos de morbidade e mortalidade pela enfermidade 

(TRÓCOLI, 1997). 

Perfil Epidemiológico 

 Conforme dados do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 

notificação) demonstrado na figura 1,  os casos da doença Meningocócica foram 
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prevalentes no período de 1998 a 2010, em crianças até 4 anos, com maior 

incidência em crianças menores de 2 anos, houve uma diminuição no número de 

casos de Meningite Meningocócica a partir de 2010, devido a incorporação da 

vacina meningocócica conjugada C no calendário infantil em crianças menores de 2 

anos em todo o Estado de São Paulo, pode se observar também que houve uma 

queda gradual da incidência em crianças até 4 anos a partir de do ano de 2014.  

 
Figura 1 – Gráfico demonstrando a incidência da Doença Meningocócica, por 

faixa etária, de 1998 a 2018, no Estado de São Paulo. 

 

A doença Meningocócica, conforme demonstra a figura 2, possui vários 

sorogrupos os mais comuns são: B, C, W135, e Y. A incidência de números de 

casos envolvendo os sorogrupos B E C são maiores. O sorogrupo B teve grande 

quantidade de números de casos da doença de 1988 a 2003. O sorogrupo C nos 

anos subsequentes a 2003, os números de casos da doença foram muito maiores 

comparado com o sorogrupo B, só foi diminuir a partir de 2010 com a vacinação. 
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Figura 2 – Gráfico da distribuição percentual por sorogrupo da Doença 
Meningocócica no Estado de São Paulo, de 1998 a 2018. 

 

Segundo dados do SINAN demonstrado na figura 3, a incidência da doença 

Meningocócica entre 1988 a 2010 manteve-se alta, a partir de 2010 com a 

vacinação diminuiu os números de casos, porém a letalidade ainda continua alta, 

sendo que os casos de mortes ainda se mantêm altos pela gravidade da doença. 

Figura 3 – Gráfico demonstrando a incidência, mortalidade e letalidade da 
Doença Meningocócica no Estado de São Paulo, de 1998 a 2018. 
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4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que a melhor medida de controle nas Doenças Meningocócicas 

para reduzir o contágio e, consequentemente, o número de casos é a vacinação 

precoce da população, seguido da notificação e investigação dos casos suspeitos 

para a administração rápida de antibióticos e o cerco aos contatos próximos do caso 

suspeito.  

Conforme demonstrado nos gráficos que foram retirados do site do Centro de 

Vigilância Epidemiológica e realizado pelo SINAN, no período de 1998 a 2010, a 

Doença Meningocócica teve uma maior incidência em crianças menores de dois 

anos de idade, porém houve uma queda nos casos da doença após o ano de 2010, 

pois foi quando inseriu a vacinação no calendário das crianças menores de dois 

anos de idade, porém a taxa de mortalidade com a doença ainda continua alta, pela 

letalidade da mesma. Observou-se também que após ter sido implantado a 

vacinação no calendário das crianças, tornando a mesma obrigatória, houve uma 

queda da doença no sorogrupo C. 
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