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EVOLUÇÃO TEMPORAL E PREVENÇÃO 
DAS MENINGITES IMUNOPREVENÍVEIS EM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL.

RESUMO

 Este artigo traz a atualização sobre a 
evolução temporal e os aspectos preventivos 
das meningites imunopreveníveis em crian-
ças e adolescentes no Brasil. A melhor estraté-
gia para prevenir a meningite causada pelos 
agentes Neisseria meningitidis, Streptococ-
cus pneumoniae, Haemophilus influenzae e 
Mycobacterium tuberculosis é por meio da 
vacinação. No País, ao longo dos anos, vacinas 
específicas têm sido disponibilizadas na rede 
pública e privada com o propósito de reduzir 
a incidência da doença. No período de 2007 a 
2019, foi possível observar a redução ou o con-
trole na incidência de meningites imunopre-
veníveis em crianças e adolescentes no Brasil, 
exceto na doença causada pelo H. influenzae, 
que apresentou ligeiro aumento em crianças 
menores de 5 anos.

Palavras-chave: meningite meningocócica, 
meningite pneumocócica, meningite por 
haemophilus, tuberculose meníngea, doen-
ças preveníveis por vacina, estudos de séries 
temporais

ABSTRACT

 This article provides a update on the 
temporal trend and preventive aspects of vac-
cine-preventable meningitis in children and 
adolescents in Brazil. The best strategy to pre-
vent meningitis caused by the agents Neisse-

ria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae and Mycobacte-
rium tuberculosis is through vaccination. In 
the country, over the years, specific vaccines 
have been made available in the public and 
private health services, with the purpose of 
reducing the incidence of the disease. In the 
period from 2007 to 2019, a reduction or con-
trol in the incidence of vaccine-preventable 
meningitis Brazil in children and adolescents 
in Brazil was observed, except for the disease 
caused by H. influenzae, which showed a sli-
ght increase in children under 5 years.

Keywords: meningococcal meningitis, pneu-
mococcal meningitis, haemophilus meningi-
tis; meningeal tuberculosis, vaccine-preven-
table diseases, time series studies

INTRODUÇÃO

 A meningite é o processo inflamató-
rio das membranas que envolvem o encéfa-
lo (cérebro, cerebelo e tronco encefálico) e a 
medula espinhal. Sua etiologia é variada, po-
dendo ocorrer devido a lesão física, neoplasia, 
doença autoimune, medicamentos e, mais 
frequentemente, por agentes infecciosos.1
 Apesar do progresso significativo nas 
últimas décadas, a meningite continua a ser 
uma doença muito temida em todo o mun-
do e um grande desafio para os sistemas de 
saúde, economias e sociedade. Segundo da-
dos da Organização Mundial de Saúde, cerca 
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de 250.000 mortes ocorreram por causa das 
meningites em 2019, deixando um em cada 
cinco indivíduos afetados com sequelas de-
vastadoras de longo prazo.2 
 Do ponto de vista de saúde pública, as 
meningites bacterianas e virais são as mais 
importantes, uma vez que constituem doen-
ças de grande magnitude e transcendência. 
As meningites virais são as mais frequentes, 
menos graves e não existe vacina para sua 
prevenção. Em contrapartida, as meningites 
bacterianas costumam ser menos incidentes 
e mais graves. Apesar de todas as espécies de 
bactérias serem capazes de causar meningi-
te, a Neisseria meningitidis, o Streptococcus 
pneumoniae, o Haemophilus influenzae e o 
Mycobacterium tuberculosis são os principais 
agentes etiológicos, do ponto de vista clínico 
e epidemiológico, para os quais há vacinas de 
grande efetividade.2
 No Brasil, ao longo dos anos, vacinas 
específicas têm sido disponibilizadas na rede 
pública e privada, sendo recomendadas prin-
cipalmente para crianças e adolescentes, 
cujo risco de adoecimento é elevado.3 Nesse 
contexto, este artigo pretende trazer a atuali-
zação sobre a evolução temporal e os aspec-
tos preventivos das meningites imunopreve-
níveis em crianças e adolescentes no Brasil.

MENINGITE POR NEISSERIA 
MENINGITIDIS

 A Neisseria meningitidis (meningo-
coco) é um diplococo Gram-negativo clas-
sificado em 13 sorogrupos de acordo com a 
composição antigênica da cápsula polissa-
carídica. Os sorogrupos A, B, C, W, X e Y são 
os principais responsáveis pela ocorrência de 
doença invasiva e surtos. Além da meningite, 
o meningococo pode causar meningococce-
mia, uma forma ainda mais grave da doença.1 
 Cerca de 5% a 15% dos indivíduos são 
portadores assintomáticos do meningococo, 

ou seja, têm a nasofaringe colonizada pelo 
meningococo e não apresentam sintomas. A 
transmissão é respiratória e ocorre por meio 
do contato direto com gotículas e secreções 
respiratórias de indivíduos portadores ou do-
entes e pode ocorrer enquanto houver me-
ningococo na nasofaringe. A probabilidade 
de desenvolver doença invasiva depende de 
fatores como a virulência da cepa e as condi-
ções imunológicas do hospedeiro. Em geral, 
a bactéria é eliminada após 24 horas de anti-
bioticoterapia adequada.4 
 No Brasil, o meningococo é a principal 
causa de meningite bacteriana em crianças 
e adolescentes. A suscetibilidade é geral e a 
doença acomete indivíduos de todas as fai-
xas etárias. Aproximadamente 30% dos ca-
sos notificados do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN) ocorrem em 
crianças menores de 5 anos, sendo a maior 
incidência entre crianças no 1º ano de vida. 
Em situações de epidemia, são observadas 
mudanças nas faixas etárias afetadas, com 
aumento de casos entre adolescentes e adul-
tos jovens. A letalidade da doença no País 
tem sido em torno de 20% nos últimos anos.3
 Desde 1990, sabe-se que os sorogru-
pos circulantes mais frequentes no Brasil são 
o C e o B, com predomínio deste último até 
2005. Houve, então, aumento no número e 
na proporção de casos atribuídos ao sorogru-
po C em diferentes regiões do País. Em 2010, 
devido à crescente circulação do sorogrupo 
C e a ascendência na incidência da doença 
observada, principalmente em crianças, a va-
cina meningocócica C (conjugada) foi intro-
duzida no Calendário Nacional de Vacinação, 
reduzindo de forma significativa a incidência 
desse sorogrupo nessa população (Figura 1).



44

No período de 2007 a 2019, a incidência de 
meningite por N. meningitidis teve redução 
percentual anual média de aproximadamen-
te 10% na população de menores de 15 anos, 
como mostra a Figura 2.

MENINGITE POR 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

 O Streptococcus pneumoniae ou 
pneumococo é um coco Gram-positivo com 
91 sorotipos. Manifesta-se clinicamente por 
meio de doenças invasivas, como meningite, 
sepse e pneumonia, e não invasivas, como 
otite e sinusite. 
 A suscetibilidade ao pneumococo é 
geral. A maioria dos indivíduos portadores da 
bactéria na orofaringe permanece assinto-
mática. A transmissão é respiratória e ocorre 
por meio do contato direto com gotículas e 
secreções respiratórias. Em relação à menin-
gite pneumocócica, crianças menores de 5 
anos, idosos e indivíduos portadores de do-
enças crônicas ou imunossupressoras apre-
sentam maior risco de adoecimento.5
 O pneumococo é a segunda maior 
causa de meningite bacteriana no Brasil. 
Desde 2010, a vacina conjugada 10-valente, 
que protege contra 10 sorotipos do pneumo-
coco, é disponibilizada no Calendário de Vaci-
nação da rede pública para crianças menores 
de 1 ano.3 Tal medida de prevenção impactou 
na ocorrência da doença, especialmente em 
crianças com menos de 5 anos, cuja incidên-
cia apresentou queda percentual anual mé-
dia de 6,6% no período de 2007 a 2019 
(Figura 3).

FIGURA 1 – INCIDÊNCIA (POR 100.000 
HABITANTES) DE MENINGITE POR NEIS-
SERIA MENINGITIDIS, SEGUNDO SORO-
GRUPO. BRASIL, 2007 A 2019.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

FIGURA 2 – INCIDÊNCIA (POR 100.000 
HABITANTES) DE MENINGITE POR NEIS-
SERIA MENINGITIDIS, SEGUNDO FAIXA 
ETÁRIA. BRASIL, 2007 A 2019.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
Notas:
- APC: Annual Percentage Change, calculada a partir do β1 do modelo 
de regressão de Prais-Winsten.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%, calculado a partir dos β1 míni-
mo e máximo do modelo de regressão de Prais-Winsten.
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FIGURA 3 – INCIDÊNCIA (POR 100.000 
HABITANTES) DE MENINGITE POR 
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, SE-
GUNDO FAIXA ETÁRIA. BRASIL, 2007 A 
2019.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
Notas:
- APC: Annual Percentage Change, calculada a partir do β1 do mode-
lo de regressão de Prais-Winsten.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%, calculado a partir dos β1 mí-
nimo e máximo do modelo de regressão de Prais-Winsten.

MENINGITE POR HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE

 O Haemophilus influenzae é uma bac-
téria Gram-negativa pleomórfica (formato 
variável) classificada em 6 sorotipos (A, B, C, 
D, E e F), de acordo com as diferenças antigê-
nicas da cápsula polissacarídica.1 
O H. influenzae pode ser encontrado na oro-
faringe de indivíduos assintomáticos, e sua 
transmissão ocorre por via respiratória. Após 
a transmissão, é capaz de invadir a corrente 
sanguínea e disseminar-se pelo organismo, 
causando desde inflamação da garganta e 
otite até doenças graves como meningite, 
pneumonia e pericardite.5
 No final da década de 1980, o H. in-
fluenzae tipo B (Hib) era a principal causa de 
meningite bacteriana na faixa etária de me-

nores de 5 anos, acometendo 1 em cada 200 
crianças. A letalidade chegava a 5% e 25% das 
crianças que adoeciam sofriam danos cere-
brais permanentes. Nos anos de 1990, após a 
introdução da vacina contra o Hib, foi obser-
vada a redução maciça no número de casos e 
óbitos causados pela doença no Brasil.3 Ape-
sar da baixa incidência, a análise de tendên-
cia da série histórica de 2007 a 2019 mostrou 
pequeno aumento nesse indicador na faixa 
etária de menores de 5 anos, com elevação 
percentual anual média de 2,3% (Figura 4).

FIGURA 4 – INCIDÊNCIA (POR 100.000 
HABITANTES) DE MENINGITE POR HA-
EMOPHILUS INFLUENZAE, SEGUNDO 
FAIXA ETÁRIA. BRASIL, 2007 A 2019.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
Notas:
- APC: Annual Percentage Change, calculada a partir do β1 do modelo 
de regressão de Prais-Winsten.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%, calculado a partir dos β1 míni-
mo e máximo do modelo de regressão de Prais-Winsten.

MENINGITE POR MYCOBACTE-
RIUM TUBERCULOSIS

 O Mycobacterium tuberculosis afeta 
prioritariamente os pulmões, embora possa 
acometer outros órgãos e sistemas. O bacilo 
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é transmitido via aerossóis, expelidos por tos-
se, espirro ou fala de doentes bacilíferos com 
tuberculose pulmonar ou laríngea. Do ponto 
de vista clínico-patológico, são reconhecidas 
várias formas de tuberculose do sistema ner-
voso central, que geralmente ocorrem em 
decorrência de complicação da forma pul-
monar, sendo a mais comum a meningite 
tuberculosa.6 
 O risco de adoecimento é maior nos 
primeiros anos de vida, embora a doença não 
seja frequente em crianças com menos de 6 
meses. E, apesar de a probabilidade de ado-
ecimento ser maior nos primeiros dois anos 
após a primo-infecção, uma vez infectado o 
indivíduo pode adoecer em qualquer mo-
mento da sua vida.6
A distribuição de meningite tuberculosa é 
mundial e tem estreita ligação com as pio-
res situações socioeconômicas. É um impor-
tante indicador de saúde de uma população, 
porque está relacionada à tuberculose respi-
ratória e à baixa cobertura vacinal com a va-
cina BCG.7
 Devido a maioria dos casos de menin-
gite tuberculosa ser diagnosticada somente 
nos estágios avançados, a doença tem alta le-
talidade e índice de sequelas, como aumento 
do perímetro da cabeça, retardamento men-
tal, contração muscular grave e aumento 
exagerado do tônus muscular.7
 No Brasil, no período de 2007 a 2019, 
houve redução percentual anual média de 
5,9% na incidência da meningite tuberculosa 
na faixa etária de 5 a 14 anos, enquanto a do-
ença permaneceu estável nos menores de 5 
anos (Figura 5).

PREVENÇÃO E CONTROLE DAS 
MENINGITES BACTERIANAS

 A melhor estratégia para prevenção 
e controle da doença é por meio da vacina-
ção, que é capaz de garantir a proteção direta 
contra a doença aos vacinados e proteção in-
direta entre indivíduos não vacinados. Cabe 
destacar que todas as vacinas podem ocasio-
nar eventos adversos, que em geral são leves 
e transitórios. Reações adversas graves asso-
ciadas à vacina são raras.
 Segundo a Agenda de Imunização 
2030 da Organização Mundial de Saúde, a 
sustentabilidade e a manutenção de progra-
mas nacionais de vacinação devem ser prio-
ridades e estratégias cruciais no combate às 
meningites.2 
 Atualmente, as vacinas contra as prin-
cipais causas de meningite bacteriana estão 
disponíveis no Calendário de Vacinação da 
criança do Programa Nacional de Imuniza-
ção (PNI) brasileiro.8 No entanto, há outras 
opções de vacinas que podem ser encontra-
das em clínicas privadas de vacinação e fa-
zem parte do calendário vacinal proposto por 
sociedades médicas.9,10

FIGURA 5 – INCIDÊNCIA (POR 100.000 
HABITANTES) DE MENINGITE POR MY-
COBACTERIUM TUBERCULOSIS, SEGUN-
DO FAIXA ETÁRIA. BRASIL, 2007 A 2019.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
Notas:
- APC: Annual Percentage Change, calculada a partir do β1 do modelo 
de regressão de Prais-Winsten.
- IC95%: intervalo de confiança de 95%, calculado a partir dos β1 míni-
mo e máximo do modelo de regressão de Prais-Winsten
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 O calendário vacinal é elaborado para crianças e adolescentes hígidos (do nascimento até 
19 anos). Para grupos específicos, como crianças com imunodeficiências, as recomendações po-
dem ser diferentes de acordo com as características das vacinas. Quando a vacinação é iniciada 
com atraso, os esquemas podem ser adaptados, porém deve-se respeitar os intervalos mínimos 
entre as doses.11
 O Quadro 1 apresenta as características das vacinas que protegem contra meningites, 
como recomendações de doses de aplicação de acordo com a idade de início, observações 
quanto a proteção e grupos específicos de crianças e adolescentes e a disponibilidade nos ser-
viços de saúde públicos (unidades básicas de saúde) e privados (clínicas de vacinação).

QUADRO 1 - CARACTERÍSTICAS DAS VACINAS QUE PROTEGEM CONTRA 
MENINGITES: RECOMENDAÇÕES, OBSERVAÇÕES E DISPONIBILIDADE.
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SBIM: Sociedade Brasileira de Imunizações; PNI: Programa Nacional de Imunizações; CRIE: Centro De Referência de Imunobiológicos Especiais.
Nota: no Brasil estão licenciadas e disponíveis vacinas meningocócicas C conjugadas (MenC-CRM e MenC-TT) e vacinas meningocócicas ACWY con-
jugadas (MenACWY-CRM, MenACWY-D e MenACWY-TT). O esquema de doses varia conforme a vacina utilizada.
Fontes: SBIM (2021), PNI (2020) e SBP (2021).

QUADRO 2. CALENDÁRIO VACINAL COMPLETO: VACINAS QUE PROTEGEM CONTRA 
MENINGITES, RECOMENDAÇÕES DE IDADE E DE APLICAÇÃO.

* Não vacinados: 2 doses com intervalo de 5 anos. ** 2 doses com intervalo entre 1 e 2 meses.
Notas: sempre que possível, preferir vacinas combinadas. Sempre que possível, considerar aplicações simultâneas na mesma visita. 
Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente. Eventos adversos significativos de-
vem ser notificados às autoridades competentes.
Fontes: SBIM (2021), PNI (2020) e SBP (2021).

 O Quadro 2 apresenta a proposta de calendário vacinal ideal dessas vacinas, segundo as 
recomendações do PNI, da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM) e da Sociedade Brasilei-
ra de Pediatria (SBP). Nele está indicada a idade de início da aplicação das primeiras doses e dos 
reforços, de acordo com o conhecimento científico atual.



49

CONCLUSÃO

 No período de 2007 a 2019, ocorreu 
redução ou controle na incidência de me-
ningites imunopreveníveis no Brasil em 
crianças e adolescentes. Apesar da baixa in-
tensidade, apenas a incidência dessa doen-
ça causada por H. influenzae aumentou em 
crianças menores de 5 anos.
 O PNI do Brasil é reconhecido em 
todo o mundo pela sua abrangência e efeti-
vidade. A cobertura vacinal extensa poten-
cialmente contribuiu com a redução dessas 
taxas na última década. Por outro lado, a 
melhora constante da qualidade dos dados 
do Sinan e a não adesão às recomendações 
de vacinação podem ter levado ao aumen-
to das meningites causadas por H. influen-
zae.
 Por fim, cabe reforçar que a vacina-
ção é a estratégia com a melhor relação 
custo-benefício para prevenção e controle 
das meningites imunopreveníveis. Ações 
para manutenção e ampliação dos progra-
mas de imunização devem ser prioridades 
nas esferas da saúde pública e privada.

Declaração de conflito de interesse: os au-
tores declaram não haver conflito de 
interesse.
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