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Encarando esse problema de frente.



Causada
pela bactéria
Neisseria
meningitidis.2,3

As principais
bactérias causadoras
são os meningococos
dos sorogrupos
ABCWY.3

DOENÇA MENINGOCÓCICA

Pode causar 
sérios danos 
cerebrais
e é fatal em 50%
dos casos,
se não tratada.2

Aqueles que
sobrevivem à doença
podem sofrer graves
sequelas, como danos
cerebrais, perda de
audição e amputação
de membros.2

Pode levar a óbito 
em 24 a 48 horas,
após o início
dos sintomas,
mesmo quando
diagnosticada
e tratada
adequadamente.2 

CERCA DE 62% DOS CASOS
DE DOENÇA MENINGOCÓCICA

NO BRASIL OCORRERAM EM
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Adaptado de Thompson MJ, et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents. L
ancet

 2006;367:397-403.4

19 - 24
horas

0 - 6
horas

13 - 18
horas

7 - 12
horas

Pés e mãos frias
Rash

Rigidez de nuca
Fotofobia

Dor de garganta / coriza
Dores nas pernas
Dores em geral
Confusão / delírio
Irritabilidade
Tontura

Diarreia
Convulsão

Dificuldade respiratória
Perda de consciência

Febre
Dor de cabeça
Náusea / vômito
Cor da pele anormal
Perda de apetite
Sede
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VACINA ADSORVIDA MENINGOCÓCICA C (Conjugada) da Novartis - Reg. 
MS nº 1.0068.1064. Oligossacarídeo meningocócico C conjugado com proteína CRM197 de 

Corynebacterium diphtheriae. INDICAÇÕES: USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 02 MESES DE 
IDADE. Prevenção da doença meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis do sorogrupo C. 

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade às substâncias ativas ou qualquer outro excipiente da vacina incluindo o 
toxóide diftérico (CRM197), ou uma reação de ameaça à vida após a administração anterior de vacina contendo componentes 

similares. Esta vacina não é indicada para menores de 2 meses de idade. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: A vacina não 
protege contra doenças meningocócicas causadas por quaisquer outros tipos de bactéria meningocócica. Não se pode garantir completa 

proteção contra as infecções causadas pelo meningococo do sorogrupo C. Em indivíduos com uma produção de anticorpos deficiente, a 
vacinação poderá não resultar em uma resposta protetora apropriada. No caso de infecções agudas ou doenças febris, adiar a administração da 

vacina, a não ser que, a critério médico, este atraso na administração da vacina possa provocar riscos maiores. A vacina não deve ser injetada por via 
intravenosa, subcutânea ou intradérmica. Não existem dados em adultos com 65 anos de idade ou mais. A tampa da seringa contém 10% de látex de 

borracha natural: considerar o risco-benefício antes de administrar a vacina em pacientes com histórico de hipersensibilidade ao látex. Antes da aplicação de 
qualquer vacina, tomar todas as precauções oportunas para prevenir reações alérgicas ou de qualquer outro tipo. Tratamento apropriado e uma adequada 

supervisão médica devem estar prontamente disponíveis, em caso da presença de um evento anafilático raro após a administração da vacina. Perguntar aos pais ou 
responsáveis a história clínica do indivíduo, da família e as atuais condições de saúde do indivíduo, inclusive as vacinações prévias e eventuais reações adversas após 

as imunizações. Informar aos pais sobre o esquema de imunização desta vacina. Transmitir precauções como medidas antipiréticas úteis para esta vacina aos pais ou 
responsáveis, enfatizar a necessidade do relato de qualquer evento adverso. Gravidez e Lactação: Não há estudos sobre o uso da vacina em mulheres grávidas. Considerando 

a gravidade da doença causada pelo meningococo C, uma gravidez não deve impedir a vacinação, quando o risco de exposição estiver claramente definido. Não existe 
informação sobre a segurança da vacina durante a lactação. A relação risco-benefício deverá ser avaliada antes de decidir se é conveniente efetuar a imunização durante a 

amamentação. Nenhum estudo sobre os efeitos na habilidade de dirigir e operar máquinas foi realizado. Tontura foi raramente relatada após a vacinação. Isto pode afetar 
temporariamente a habilidade de dirigir ou operar máquinas. Informe seu paciente que este medicamento pode causar tontura e, por isto, deve-se evitar dirigir carros e/ou operar 

máquinas. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Em estudos clínicos, a administração simultânea (em diferentes locais de aplicação) com as vacinas mencionadas 
a seguir não reduziu a resposta imunológica de qualquer um destes antígenos: vacina poliomielite 1,2,3 (atenuada – OPV e inativada – IPV); vacina adsorvida difteria 
(D) e tétano (T) sozinha ou em combinação com pertussis (acelular – Pa/célula inteira); vacina Haemophilus influenzae tipo b conjugada (Hib); vacina hepatite B (HBV) 
(recombinante) administrada sozinha ou ao mesmo tempo que vacinas combinadas de difteria, tétano, Haemophilus influenzae tipo b, poliomielite 1,2,3 (inativada) e 
pertussis acelular; vacina sarampo, caxumba e rubéola (SCR); vacina pneumocócica 7-valente conjugada. REAÇÕES ADVERSAS: Todas as faixas etárias – reações no local 
da aplicação (rubor, edema e sensibilidade/dor), febre ≥38°C. Crianças no primeiro e segundo ano de vida – irritabilidade, sonolência, comprometimento do sono, choro, diarreia, anorexia 
e vômito. Crianças mais velhas e adultos – mal-estar, cefaleia, mialgia, artralgia e náuseas. Reações adversas pós-comercialização (todas as faixas etárias): linfadenopatia, anafilaxia, 
reações de hipersensibilidade, edema facial, angioedema, tonturas, convulsões, desmaios, hipoestesia e parestesia, hipotonia, apneia em bebês muito prematuros (≤ 28 semanas de 
gestação), vômitos, náuseas, diarreia, erupções cutâneas, urticária, prurido, púrpura, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, mialgia e artralgia. Reincidência de síndrome 
nefrótica foi relatada em associação à administração de vacinas meningocócicas C (conjugadas). POSOLOGIA: Imunização primária: Crianças de 2 meses de idade até 12 meses de idade: 
2 doses de 0,5 mL cada, com um intervalo de pelo menos 2 meses entre as doses. Crianças com mais de 12 meses de idade, adolescentes e adultos: uma dose única de 0,5 mL. Dose 
de reforço: Recomenda-se que a dose de reforço seja administrada após o término da série de imunização primária em bebês. A necessidade de uma dose de reforço em crianças 
vacinadas após os 12 meses ou adolescentes e adultos (que tenham recebido uma única dose) ainda não foi determinada. Venda sob prescrição médica. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, 
O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Informações baseadas na bula da vacina adsorvida meningocócica C (conjugada) aprovada em 16/06/2014.

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade às substâncias ativas ou qualquer outro excipiente da vacina incluindo o toxóide 
diftérico (CRM197), ou uma reação de ameaça à vida após a administração anterior de vacina contendo componentes 
similares. Esta vacina não é indicada para menores de 2 meses de idade. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Em 
estudos clínicos, a administração simultânea (em diferentes locais de aplicação) com as vacinas mencionadas a 
seguir não reduziu a resposta imunológica de qualquer um destes antígenos: vacina poliomielite 1,2,3 (atenuada 

– OPV e inativada – IPV); vacina adsorvida difteria (D) e tétano (T) sozinha ou em combinação com pertussis 
(acelular – Pa/célula inteira); vacina Haemophilus influenzae tipo b conjugada (Hib); vacina hepatite B (HBV) 

(recombinante) administrada sozinha ou ao mesmo tempo que vacinas combinadas de difteria, tétano, 
Haemophilus influenzae tipo b, poliomielite 1,2,3 (inativada) e pertussis acelular; vacina sarampo, 

caxumba e rubéola (SCR); vacina pneumocócica 7-valente conjugada.



VACINA MENINGOCÓCICA ACWY (CONJUGADA) da Novartis - Reg. MS 
1.0068.1074. Oligossacarídeos meningocócicos A, C, W e Y conjugados com proteína CRM197 de 

Corynebacterium diphtheriae. INDICAÇÕES: USO PEDIÁTRICO A PARTIR DE 2 ANOS DE IDADE, USO 
ADOLESCENTE E ADULTO.  Prevenção da doença meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis dos 

sorogrupos A, C, W e Y. CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer excipiente da vacina, 
incluindo o toxóide diftérico ou reação com risco de vida após a administração de vacina contendo componentes semelhantes. Adiar a 

vacinação em caso de doença febril aguda. A presença de uma infecção menor não é uma contraindicação. ADVERTÊNCIAS E 
PRECAUÇÕES: Tomar todas as precauções para a prevenção de reações alérgicas ou de qualquer outra natureza, incluindo história médica 

detalhada e estado de saúde atual. A vacina não deve ser administrada por via intravascular. Esta vacina não protege contra infecções causadas por outros 
sorogrupos da Neisseria meningitidis não presentes na vacina. Uma resposta imunológica protetora não pode ser garantida em todos os indivíduos vacinados. 

Em indivíduos imunocomprometidos, a vacina pode não produzir uma resposta adequada de anticorpos protetores. Gravidez e Amamentação: Estão disponíveis 
dados clínicos insuficientes sobre a exposição em gestantes. Estudos demonstraram que não houve evidências de efeitos no desenvolvimento materno, fetal ou neonatal 

relacionado à vacina. Considerando a gravidade da doença meningocócica invasiva causada pelos sorogrupos A, C, W e Y da Neisseria meningitidis, a gravidez não deve 
impedir a vacinação quando o risco de exposição estiver claramente definido. Embora dados clínicos insuficientes sobre o uso da vacina durante a amamentação estejam 

disponíveis, é pouco provável que os anticorpos secretados no leite sejam nocivos quando ingeridos pela criança amamentada. A vacina pode ser usada durante a amamentação. 
A segurança e a eficácia da vacina não foram estabelecidas em crianças com idade inferior a 2 anos. Não há estudos em indivíduos com mais de 65 anos de idade. Existem estudos 

limitados em indivíduos com idades entre 56-65 anos. Não foram realizados estudos sobre a habilidade de dirigir veículos e operar máquinas. Tontura foi muito raramente relatada após 
a vacinação. Isso pode afetar temporariamente a habilidade de dirigir veículos e operar máquinas. Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE. INTERAÇÕES 

MEDICAMENTOSAS: Crianças de 2 a 10 anos de idade: não há dados disponíveis para avaliação da segurança e imunogenicidade de outras vacinas infantis quando administradas 
concomitantemente com essa vacina. Em adolescentes (com 11 a 18 anos de idade), a vacina pode ser administrada concomitantemente com a vacina adsorvida tétano, Difteria reduzida e 

Pertussis Acelular (dTpa), e com a vacina papilomavírus quadrivalente recombinante (tipos 6, 11, 16 e 18) (HPV). Neste grupo etário, a vacina foi avaliada em dois estudos de co-administração 
tanto com dTpa sozinha como dTap e HPV. Não há evidências de aumento da taxa de reatogenicidade ou mudança no perfil de segurança das vacinas em cada estudo.  Respostas de anticorpos 

para a vacina meningocócica ACWY (conjugada) e os componentes da vacina difteria, tétano e pertussis ou HPV não foram afetadas negativamente pela co-administração. A administração 
concomitante da vacina meningocócica ACWY (conjugada) e outras vacinas que não as listadas acima não foi até então estudada. Vacinas concomitantes devem sempre ser administradas em locais 
anatômicos diferentes e preferentemente contralaterais. Deve ser confirmado se reações adversas podem ser intensificadas por qualquer co-administração. Se um receptor da vacina está sob 
tratamento com imunossupressores, a resposta imunológica pode ser diminuída. REAÇÕES ADVERSAS: Crianças de 2 a 10 anos de idade - alteração dos hábitos alimentares; sonolência; dor de 
cabeça; náusea; vômito; diarreia; erupção cutânea; mialgia e artralgia; irritabilidade; mal-estar; dor, eritema, enduração e prurido no local da injeção; calafrios; febre ≥ 38ºC. Indivíduos com 11 a 65 
anos de idade – dor de cabeça; tontura; náusea; erupção cutânea; mialgia e artralgia; dor, eritema, enduração e prurido no local da injeção; mal-estar; febre ≥ 38ºC; calafrios. Reações adversas relatadas 
espontaneamente após a comercialização (todos os grupos etários): alteração na audição, dor de ouvido, vertigem, distúrbio vestibular, ptose palpebral, prurido no local da aplicação, dor, eritema, 
inflamação e inchaço, fadiga, mal-estar, febre, hipersensibilidade, queda, ferimento na cabeça, aumento da alanina aminotransferase, aumento da temperatura corporal, artralgia, dor óssea, tonturas, 
síncope, convulsão tônica, convulsão febril, cefaleia, paresia facial, alterações do equilíbrio, dor orofaríngea, condições bolhosas. POSOLOGIA: Para crianças com idade superior a 2 anos, adolescentes 
e adultos: dose única de 0,5 ml aplicada por via intramuscular. A necessidade e o período de uma dose de reforço da vacina meningocócica ACWY (conjugada) ainda não foram estabelecidos. Venda sob 
prescrição médica. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Informações baseadas na bula da vacina meningocócica ACWY (conjugada) aprovada em 25/06/2014.

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer excipiente da vacina, incluindo o toxóide diftérico 
ou reação com risco de vida após a administração de vacina contendo componentes semelhantes. Adiar a vacinação em 
caso de doença febril aguda. A presença de uma infecção menor não é uma contraindicação. INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS: Crianças de 2 a 10 anos de idade: não há dados disponíveis para avaliação da segurança e 
imunogenicidade de outras vacinas infantis quando administradas concomitantemente com essa vacina. Em 
adolescentes (com 11 a 18 anos de idade), a vacina pode ser administrada concomitantemente com a vacina 
adsorvida tétano, Difteria reduzida e Pertussis Acelular (dTpa), e com a vacina papilomavírus quadrivalente 
recombinante (tipos 6, 11, 16 e 18) (HPV). Neste grupo etário, a vacina foi avaliada em dois estudos de 

co-administração tanto com dTpa sozinha como dTap e HPV. Não há evidências de aumento da taxa de 
reatogenicidade ou mudança no perfil de segurança das vacinas em cada estudo. Respostas de 

anticorpos para a vacina meningocócica ACWY (conjugada) e os componentes da vacina difteria, 
tétano e pertussis ou HPV não foram afetadas negativamente pela co-administração. A 

administração concomitante da vacina meningocócica ACWY (conjugada) e outras vacinas 
que não as listadas acima não foi até então estudada. Vacinas concomitantes devem 

sempre ser administradas em locais anatômicos diferentes e preferentemente 
contralaterais. Deve ser confirmado se reações adversas podem ser 

intensificadas por qualquer co-administração. Se um receptor da 
vacina está sob tratamento com imunossupressores, a 

resposta imunológica pode ser diminuída.
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Referências bibliográficas: 1. Ministério da Saúde/SVS/DATASUS/Brasil 2013. MENINGITE - Casos confirmados Notificados no Sistema de Informação de Agravos 
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Med. 2012;4(123):123ps5. 4.Thompson MJ, Ninis N, Perera R, et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and 
adolescents. Lancet. 2006;367(9508):397–403. 5. Bula da vacina adsorvida meningocócica C (conjugada) da Novartis. 

Aprovada pela ANVISA em 16/06/2014, sob o n° de registro no MS 1.0068.1064. 6. Bula da Vacina 
Meningocócica ACWY (Conjugada) da Novartis, aprovada pela ANVISA em 25/06/2014, sob o nº 

de registro no MS 1.0068.1074. 

IMUNIZAÇÃO PRIMÁRIA:
Crianças de 2 meses de idade até 12 meses de 
idade: duas doses de 0,5 ml cada devem ser 
administradas com um intervalo de pelo menos 2 
meses. Crianças com mais de 12 meses de idade, 
adolescentes e adultos: uma dose única de 0,5 ml.
DOSE DE REFORÇO:
Recomenda-se que a dose de reforço seja 
administrada após o término da série de imunização 
primária em bebês. O tempo para a administração 
desta dose de reforço deve  estar de acordo com as 
recomendações oficiais disponíveis.5

Dose para crianças a partir de 2 anos, 
adolescentes e adultos: a vacina meningocócica 
ACWY (conjugada) deve ser administrada como 
dose única de 0,5 ml.6
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A Novartis disponibiliza no mercado brasileiro vacinas meningocócicas 
conjugadas, para prevenção da doença meningocócica causada 
pelo sorogrupo C (a partir de 2 meses) e pelos sorogrupos ACWY 
(a partir de 2 anos).5,6

A Novartis está comprometida em ampliar a proteção da população, 
em direção a um mundo livre da doença meningocócica.
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