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RESUMO 
 
 
 
A doença meningocócica (DM) é um agravo de notificação compulsória e representa 

um importante problema de saúde pública, apesar dos avanços no diagnóstico 

precoce, tratamentos e prevenção da doença os coeficientes de incidência e a 

letalidade elevada no Brasil requerem atenção. Tendo em vista a relevância dessa 

doença para a saúde pública, esse estudo teve por objetivo avaliar o impacto da 

introdução da vacina na morbi-mortalidade por doença meningocócica na região 

Centro-Oeste entre os anos de 2007-2009 e 2011-2013. Foi realizado um estudo 

descritivo, retrospectivo, exploratório, quantitativo, onde foi avaliado o impacto da 

DM, comparando por unidade federada a morbi-mortalidade (taxa de incidência e 

mortalidade) e os Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade (DALY), que 

leva em consideração os anos perdidos em razão de uma morte prematura e os 

anos vividos com incapacidade gerados por uma doença quando não fatal; em dois 

períodos, o período prévio e o período posterior à implementação da vacina 

meningocócica C conjugada. Foram identificados 940 casos confirmados de DM na 

região e no período estudado. A letalidade encontrada variou entre 11,8% e 39,4%. 

O total de DALY, no período pré-vacinal, foi de 1.087,66 incorridos, gerando uma 

taxa de 0,16 para o sexo masculino e o total de 1.503,11, com taxa de 0,22 para o 

sexo feminino. E no período pós-vacinal, estimou-se para o sexo masculino um total 

de 1.174,34 incorridos, gerando uma taxa de 0,16 e para o sexo feminino um total de 

1.093,75, com taxa de 0,15. Avaliando-se o percentual de impacto por faixas etárias, 

obtive-se o impacto da redução de 50% dos DALY incorridos na faixa etária sob 

indicação da vacina (0 a 4 anos). A vacina reduziu pela metade o impacto da doença 

na faixa etária vacinada. Este estudo pode auxiliar a análise situacional da DM e 

servir como base para outras pesquisas na área sobre o impacto da vacina, 

tornando-se um dos estudos pioneiros da carga global de doenças para doença 

meningocócica no Brasil. 

 

 

Palavras chaves: Doença meningocócica, carga de doença, vacina, DALY 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Meningococcal disease (DM) is a notification of grievance compulsory and 

represents a major public health problem, despite advances in early diagnosis, 

treatment and prevention of the disease the incidence and high mortality in Brazil 

require attention. Given the importance of this disease to public health, this study 

aimed to evaluate the impact of the introduction of the vaccine in morbidity and 

mortality from meningococcal disease in the Central West region between the years 

2007-2009 and 2011-2013. This was a descriptive, retrospective, exploratory, 

quantitative study, which evaluated the impact of DM, comparing per unit federated 

morbidity and mortality (incidence and mortality) and Years of Lost Disability Adjusted 

Life (DALY), which takes into account the years lost due to premature death and 

years lived with disability generated by disease when not fatal; in two periods, the 

prior period and the period following the implementation of meningococcal C 

conjugate vaccine. They identified 940 confirmed cases of DM in the region and the 

study period. The lethality found varied between 11.8% and 39.4%. The total DALYs 

in the pre-vaccine period was 1087.66 incurred, generating a rate of 0.16 for males 

and the total of 1503.11, with a rate of 0.22 for females. And in the post-vaccine 

period was estimated for males a total of 1174.34 incurred, generating a rate of 0.16 

and for females a total of 1093.75, with a rate of 0.15. Evaluating the percentage of 

impact by age groups, got the impact of the 50% of DALY incurred aged under 

indication of the vaccine (0-4 years). The vaccine halved the impact of the disease in 

the vaccinated age group. This study may help the situation analysis of DM and 

serve as a basis for further research in the area of the impact of the vaccine, making 

it one of the pioneering studies of the global burden of disease for meningococcal 

disease in Brazil. 

 

 

Key words: Meningococcal disease, burden of disease, vaccine, DALY 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As meningites são processos inflamatórios nas membranas que envolvem o 

cérebro, e representam um importante risco a saúde da população mundial, “sua 

expressão epidemiológica depende de diferentes fatores, como agente infeccioso, a 

existência de aglomerados populacionais, características socioeconômicas dos 

grupos populacionais e do meio ambiente (clima)” (BRASIL, 2009).  

Existem diversos tipos de meningites e estas podem ser de origem 

infecciosa, principalmente causadas por vírus e bactérias. Os principais agentes 

etiológiocos causadores de meningites do tipo bacteriana são: Neisseria 

meningitidis (Meningococo); Streptococcus pneumoniae; Mycobacterium 

tuberculosis e Haemophilus influenzae. As meningites do tipo virais são comumente 

causadas por enterovírus. (BRASIL, 2010a).  

  A Doença meningocócica(DM) causada pela N. meningitidis, bactéria em 

forma de diplococos gram-negativos, é uma das principais causas de meningites 

bacterianas. “É classificada  em sorogrupos de acordo com o antígeno 

polissacarídeo da cápsula, sorogrupos e subgrupos. Os sorogrupos mais 

importantes são: A, B, C, W135 e Y.” (BRASIL, 2010a). Possui um alto potencial 

epidêmico e portanto é um agravo de notificação compulsória e investigação 

obrigatória. Está associada a altas taxas de mortalidade e letalidade no Brasil e no 

mundo, além disso, deixa sequelas significativas, sendo assim, considerada um 

problema sério de saúde pública. Apresenta variações em sua epidemiologia 

quando observadas e estudadas regiões e períodos distintos. Analisando sua 

distribuição por faixa etária, podemos observar sua ocorrência em várias faixas, 

principalmente em menores de cinco anos, em especial as crianças em período de 

amamentação e menores de um ano. (BRASIL, 2010b). 

A DM apresenta uma rápida evolução podendo levar a óbito nas primeiras 24 

a 48 horas após os primeiros sintomas, sua gravidade é alta e a taxa de letalidade 

chega a 20% no Brasil (SAFADI, 2010), devido o alto potencial epidêmico e outras 

características apresentadas na doença, a forma de prevenção por meio de vacinas 

é de grande importância. O combate à doença deve ser feito de forma preventiva, 

por meio de vacinas indicadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelos 

governos de diversos países para as pessoas consideradas em grupo de risco. 

Segundo Santos (2005), em decorrência da obrigatoriedade de notificação e 
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hospitalização em quase 100% dos casos, a doença meningocócica representa uma 

enfermidade sob intensa e contínua vigilância no Brasil. Mesmo sendo observada 

uma subnotificação dos dados por diversos fatores relacionados principalmente à 

sensibilidade e eficiência dos sistemas de vigilância epidemiológica. 

As vacinas existentes atualmente são específicas para cada agente etiológico 

e algumas fazem parte do calendário básico de vacinação. Podem ser divididas em 

duas categorias: as que contêm polissacarídeos e as conjugadas. (BRASIL, 2010b).  

No planejamento de políticas públicas em saúde são utilizadas informações 

sobre esperança de vida, mortalidade geral e por causas específicas e taxas de 

mortalidade infantil, porém essas informações não são suficientes para avaliar o 

estado real de uma população (BRASIL, 2004). Com isso tem sido cada vez mais 

frequente o uso de estudos da carga global de doença (CGD), tendo como objetivo 

“quantificar a carga de mortalidade prematura e da incapacidade ou sequela para as 

principais doenças ou grupos de doenças, usando o DALY como medida resumo da 

saúde da população” (MACHADO, 2011) e assim mensurar o impacto de 

determinada doença. 

O DALY (“Disability Adjusted Life Years” – Anos de Vida Perdidos Ajustados 

por Incapacidade) é um indicador que procura medir simultaneamente o impacto da 

mortalidade e dos problemas de saúde que afetam a qualidade de vida dos 

indivíduos (SCHRAMM, 2004). Mede os anos de vida perdidos seja por morte 

prematura (YLL - Years of Life Lost – Anos de vida perdidos por morte prematura) ou 

vividos com incapacidade (YLD -Years Lived with Disability – Anos de vida vividos 

com incapacidade) (MURRAY & LOPEZ, 1996a; 1996b). 

A DM é segundo a PORTARIA nº 104 de 25 de Janeiro de 2011 do Ministério 

da Saúde, um agravo de notificação compulsória e representa um importante agravo 

para a saúde pública, tendo em vista que possui um percentual de letalidade no 

Brasil entorno de 20% (SAFADI, 2012). 

Segundo o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento – PNUD, um 

dos oito objetivos para o milênio em 2015 é a redução da mortalidade na infância. 

Tendo as meningites uma elevada taxa de mortalidade, principalmente na faixa 

etária menor de 5 anos, se faz necessário um estudo sobre a cobertura vacinal e o 

impacto que gera sobre a diminuição do casos de doença meningocócica nessa 

faixa etária, por meio do indicador DALY, desenvolvido pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) (MACHADO, 2011). Demonstrando a relação entre uma cobertura 
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vacinal eficaz e uma possível diminuição dos casos, a realização de estudos de 

CGD tem sido cada vez mais frequente e se faz necessário, pois serve como base 

para o planejamento estratégico de políticas públicas em saúde.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS E ASPECTOS CLÍNICOS  

 

O termo Doença meningocócica(DM) é conhecido e utilizado mundialmente, 

para caracterizar todas as síndromes clínicas resultantes de um processo 

inflamatório nas meninges, membrana que reveste o encéfalo e a medula espinhal, 

por bactéria. Esse processo inflamatório é comumente causado por uma bactéria, a 

Neisseria meningitidis (BRASIL, 2009). A inflamação causada por essa bactéria 

pode se apresentar sob várias formas são elas: meningococcemia (septicemia), 

“caracterizada por mal estar súbito, febre alta, calafrios, prostração, acompanhada 

de manifestações hemorrágicas na pele (petéquias e equimoses)” (BRASIL, 2010a); 

meningite com ou sem meningococcemia, também de “início súbito, com febre, 

cefaléia intensa, náuseas, vômitos e rigidez de nuca, alem de outros sinais de 

irritação meníngea” (BRASIL, 2010a); e por último pode também se apresentar sob 

forma de “meningoencefalite, na qual ocorre depressão sensorial profunda, sinais de 

irritação meníngea e comprometimento dos reflexos superficiais e osteotendinosos” 

(BRASIL, 2010a). 

A Neisseria meningitidis (Meningococo), é uma bactéria gram-negativa que se 

apresenta “em forma de cocos em pares (diplococo), sem esporos, aeróbios, e 

possuem paredes adjacentes achatadas, dando-lhes aparência de “grãos de café” e 

tamanhos entre 0,6-0,8μm” (CARDOSO, 2014), atualmente classificada no filo 

Proteobacteria, classe Beta Proteobacteria, ordem Neisseriales, e pertence à família 

Neisseriaceae (MURRAY et al., 2007). Foi isolada no líquor em 1887 por 

Weichselbaum (SOUZA e GAGLIANI, 2011), para realizar a identificação do gênero 

Neisseria é necessária à semeadura em ágar contendo açúcares, a utilização de 

dextrose e maltose é própria de N. meningitidis (FERREIRA e ÁVILA, 2001). A N. 

meningitidis, pode ser dividida em sorogrupos através da aglutinação da cepa com 

um anti-soro homólogo produzido em animal, ou pela reação de contra-

imunoeletroforese (SOUZA e GAGLIANI, 2011). De acordo com o antígeno 

polissacarídeo da cápsula pode ser classificada em 12 sorogrupos: A, B, C, E, H, I, 

K, L, W, X, Y e Z (BRASIL, 2009).  

A N. meningitidis tem como único nicho ecológico a mucosa da orofaringe dos 

seres humanos (CAUGANT e MAIDEN, 2009). A transmissão da bactéria ocorre por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medula_espinhal
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meio do contato direto de pessoa para pessoa; por meio das vias respiratórias, 

contato com as secreções respiratórias e inalação de gotículas. Podendo ocorrer 

principalmente entre residentes da mesma casa, pessoas que dividem o mesmo 

dormitório, crianças que frequentam escolas e creches, entre outros (BRASIL, 2009). 

A bactéria pode colonizar a nasofaringe do homem sem causar sintomas 

(colonização assintomática), caracterizando o estado de portador (SAFADI, 2012). O 

período de incubação varia de 2 a 10 dias, sendo em média de 3 a 4 dias, podendo 

a bactéria ser transmitida de pessoa para pessoa durante o período de portador 

(BRASIL, 2010a). 

O diagnóstico precoce e início imediato de intervenções terapêuticas são 

fundamentais na redução de mortalidade e morbidade por DM. Mediante a presença 

de sinais e sintomas clínicos característicos de inflamação meníngea decorrentes de 

infecções bacterianas, é feita a suspeita diagnóstica (DE FARIA, 1999). Tendo a 

presença de sinais e sintomas sugestivos de DM, é indicada a punção lombar com 

coleta do líquido cefalorraquidiano (LCR) para realização do diagnóstico laboratorial. 

O LCR coletado deve ser examinado imediatamente, com análise citológica, 

bioquímica e bacteriológica, sendo realizados para confirmação do diagnóstico, os 

seguintes exames: exame quimiocitológico do líquor; bacterioscopia direta; cultura 

(líquor, fezes, sangue e petéquias); contra-imunoeletroforese cruzada (CIE); exade 

de proteína C-reativa (PCR) e aglutinação em látex (DE FARIA, 1999 e BRASIL, 

2009). 

 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA E IMPACTO DA DOENÇA 

 

A doença apresenta uma rápida evolução que pode levar a óbito nas 

primeiras 24 a 48 horas após os primeiros sintomas, sua gravidade é alta e a taxa de 

letalidade chega a 20% no Brasil (SAFADI, 2012).  

Há evidências da ocorrência de DM em todo o mundo, entretanto podem ser 

observadas diferenças geográficas na sua incidência e na distribuição de sorogrupos 

causadores de doença. Essas variações ocorrem devido a diversos fatores, dentre 

eles as questões socioeconômicas e epidemiológicas distintas entre os países.  

Na região do sub-Saara africano, na região que vai do Senegal a Etiópia, que 

ficou conhecida como "cinturão da meningite", ocorreram grandes epidemias com o 
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predomínio dos casos decorrentes do sorogrupo A. A incidência anual de doença, 

durante essas epidemias, pode atingir valores tão altos como 1.200 casos por 

100.000 habitantes (SAFADI, 2006 e CARDOSO, 2014). 

A notificação de DM na Argentina é obrigatória desde 1960. Pode ser 

observada a diminuição da taxa de incidência de 4 casos por 100.000 habitantes em 

1994 para 0.7 casos por 100.000 habitantes em 2007, sem qualquer intervenção 

vacinação específica, exceto o controle de surtos. Durante este período, as taxas de 

letalidade foram estáveis, entre 8 e 10% (SAFADI, 2010). De 1994 a 2001, o Chile 

foi caracterizado por manter as taxas de incidência de DM estáveis, cerca de 3 

casos por 100.000 habitantes. A tendência decrescente nas taxas de incidência está 

sendo registrada nos últimos anos, com 128 casos relatados em 2006 e 109 casos 

em 2007 (taxas de incidência de 0,8 e de 0,7 casos por 100.000 habitantes, 

respectivamente) e uma taxa de letalidade de 11% em 2007 (SAFADI, 2010 e 

MORENO, 2013). 

A ocorrência de DM em países desenvolvidos, como os EUA e a Europa é 

geralmente endêmica. Na Europa são atribuídos aos sorogrupos B e C, mais de 

95% dos casos. Na Noruega, Alemanha, Dinamarca e Holanda pode-ser verificar 

uma proporção elevada dos casos pelo sorogrupo B, enquanto na Espanha, Grécia, 

Eslováquia, República Checa, Irlanda e Reino Unido, observou-se, a partir do final 

da década de 1990, um aumento proporcional de casos atribuídos ao sorogrupo C. 

Nos últimos anos nos EUA, as incidências de DM vêm se mantendo estáveis, 

registrando aproximadamente 1 caso por 100.000 habitantes, tendo como o principal 

responsável por doença endêmica, o sorogrupo B e o sorogrupo C relacionado a 

surtos em adolescentes e adultos jovens. (SAFADI, 2006) 

Na década de 1970 no Brasil, foi registrada a maior epidemia de DM do país, 

tendo seu epicentro no Estado de São Paulo, havendo a ocorrência de dois surtos 

epidêmicos, um tendo seu início em abril de 1971, provocado pelo meningococo C  e 

a segunda iniciada em abril de 1974, ocasionada pelo meningococo A. A taxa de 

incidência que era de 2,1 casos por 100 mil habitantes em 1970, chegou a atingir a 

marca de 179 casos por 100.000 habitantes em 1974 (SAFADI, 2006). Na década 

de 1980 a incidência registrada foi de 1 caso/100.000 habitantes com o sorogrupo B 

tornando-se prevalente sobre o sorogrupo C e praticamente não se registrando mais 

casos do sorogrupo A (REQUEJO, 2005).  
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A partir do ano de 1987, foi registrado um aumento no número de casos, e 

várias epidemias do sorogrupo B ocorreram no país. O crescimento no número de 

casos se manteve, chegando a registrar 7.104 casos, cerca de 4,5 casos/100.000 

habitantes, essa incidência sendo decorrente de surtos nas cidades de São Paulo e 

Rio de Janeiro (SAFADI, 2006).Entre os anos de 1990 a 2001 foram notificados 

68.332 casos de DM no país, e uma incidência anual média estimada entre 1 e 3 

casos por 100.000 habitantes apresentando um pico epidêmico em 1996 com 

incidência de 4,1 por 100.000 habitantes (REQUEJO, 2005). 

Os registros dos casos atribuídos ao sorogrupo C tiveram aumento a partir do 

ano de 2002, demonstrando um crescimento percentual em algumas regiões do 

país, a exemplo São Paulo que no ano de 2005, foi responsável por 63% dos casos 

identificados de DM, sendo 32% correspondendo ao sorogrupo B e 5% aos outros 

sorogrupos (SAFADI, 2006). Desde o ano de 2005 pode-se observar uma 

substituição dos sorogrupos B pelo sorogrupo C, o que aumentou as cepas isoladas 

da doença pelo sorogrupo C nos últimos anos, passando de 26% em 2000 para 75% 

e 2009. No ano de 2009 o Brasil teve 2.638 casos de DM e dentre eles 547 óbitos, o 

que representa uma letalidade de 21%. (BRASIL, 2010b). 

 

 

2.3 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE  

 

A doença meningocócica é um sério problema à saúde pública, podendo 

dispor de medidas de prevenção primária, sendo elas: a quimioprofilaxia e as 

vacinas (BRASIL, 2009). 

A prevenção da DM depende da identificação e da notificação rápida dos 

pacientes (BARROSO, 1998 e BRANCO, 2007).  Como uma das principais medidas 

de controle pode-se citar o tratamento profilático do núcleo familiar e outros tipos de 

contatos íntimos do doente (BARROSO, 1998).  A quimioprofilaxia embora não 

assegure efeito protetor absoluto e prolongado, é uma estratégia universalmente 

aceita para o controle da doença meningocócica e para prevenção de casos 

secundários (BARROSO, 1998 e BRASIL, 2009). Embora as crianças pequenas 

sejam mais susceptíveis, os contatos íntimos de qualquer idade estão 

potencialmente vulneráveis a infecção pelo meningococo.  
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De acordo com a estratégia adotada em nosso país, a quimioprofilaxia visa à 

eliminação do estado de portador de um indivíduo convivendo em contato íntimo 

com um caso detectado e, assim, diminuindo a chance de exposição de um 

susceptível. Sendo então indicada para todos os contatos residentes no mesmo 

domicílio que o indivíduo portador; em locais como quartéis e orfanatos, que as 

pessoas podem ter contato ou dormirem no mesmo quarto; creches e pré-escola 

para crianças da mesma sala e mesmo período; pessoas expostas diretamente às 

secreções de orofaringe, por exemplo, através de beijos ou compartilhando copos e 

talheres; profissionais de saúde que tenham se exposto a secreções respiratórias 

sem uso de máscara cirúrgica durante: entubação traqueal; aspiração de secreções; 

que tenham realizado respiração boca-a-boca ou outros procedimentos (BARROSO, 

1998). 

A quimioprofilaxia indicada para prevenção de casos secundários devido o 

contato com pacientes infectados pela bactéria N. meningitidis, é a administração de 

antibióticos. No Brasil o antibiótico recomendado é a Rifampicina, devendo ser 

administrada em todos os contatos íntimos dos casos primários em doses 

adequadas e preferencialmente no período de 48 horas da exposição com a fonte de 

infecção, sendo observado o período de incubação da doença. As doses deverão 

ser administradas em adultos: 600mg/dose no intervalo de 12/12 horas durante 2 

dias; em crianças menores de 1 mês: 5mg/dose no intervalo de 12/12 horas durante 

2 dias e em crianças maiores de 1 mês até 10 anos de idade: 10mg/dose, de 12/12 

horas durante 2 dias (DE FARIA, 1999; BRASIL, 2009 e CARDOSO,2014). 

O combate à doença deve ser feito de forma preventiva, por meio de vacinas 

indicadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelos governos de diversos 

países para as pessoas consideradas em grupos prioritários. Estes grupos são 

determinados por meio de estudos de incidência e prevalência dos casos e são 

formados por recortes de faixa etária. O esquema é pré-estabelecido com base em 

dados de estudos de resposta imunológica à vacinação, dados observacionais e da 

necessidade de proteção a longo prazo em determinados grupos. 

As vacinas polissacarídicas oferecem imunidade para os sorogrupos A, C, Y e 

W135; apresentam memória imunológica baixa e devido sua proteção por tempo 

limitado, sua indicação se restringe a grupos de alto risco ou em presença de surtos 

ou epidemias (SAFADI, 2006). No Brasil são disponibilizadas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), contra o meningococo do sorogrupo C, as vacinas meningocócica AC 
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(polissacarídica) e a meningocócica C conjugada.  Entretanto a vacina 

meningocócica AC, por ser indicada somente em situações de surto e não 

apresentar uma memória imunológica tão prolongada como a meningocócica C, 

deixou de ser fabricada, sendo recomendado somente o uso até o fim dos estoques 

(PEREIRA, S.F, 2014, comunicação pessoal). A vacina conjugada apresenta uma 

proteção eficaz e prolongada, podendo sua proteção se estender por toda a vida e 

em menores de um ano possui uma boa resposta (BRASIL, 2009; BRASIL, 2010b; 

FIOCRUZ, 2014). 

As vacinas polissacarídicas são indicadas para a imunização ativa contra 

meningite meningocócica pelos sorogrupos A e C, apresentam uma eficácia alta em 

adultos e baixa em lactentes e crianças menores de 2 anos de idade. A vacina 

antimeningocócica conjugada é indicada para crianças acima de 2 meses de idade, 

na prevenção da infecção invasiva pelo meningococo C. As vacinas estão 

disponíveis para toda população na faixa etária de menor de um ano. E está 

disponível nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), para as 

seguintes situações: asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas; 

imunodeficiências congênitas; imunodepressão entre outros (BRASIL, 2009; 

FIOCRUZ, 2014). 

No segundo semestre de 2010 foi incluída no Calendário Nacional Básico de 

Vacinação do Brasil, pelo Ministério da Saúde a vacina meningocócica C 

(conjugada), indicada para faixa etária de 2 meses até 23 meses e 29 dias. Em 

2012, para menores de um ano, foi mantido o esquema vacinal de 2 doses e um 

reforço; sendo essa faixa etária atualmente a única contemplada pela vacina 

(BRASIL, 2012). Tendo em vista que a vacinação é a principal forma de proteger a 

população de um dos tipos mais letais de meningite, a vacina meningocócica C foi 

proveniente do acordo de transferência de tecnologia para a produção nacional, 

processo este realizado entre o laboratório produtor Novartis para o Laboratório 

público Fundação Ezequiel Dias de Minas Gerais (BRASIL, 2010b). 

  

 

2.4 TRATAMENTO DA DOENÇA 

 

O tratamento da DM deve ser iniciado com antibióticos, logo que realizada a 

punção lombar e a coleta de sangue para hemocultura. Na DM, três fatores 
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influenciam o sucesso da antibioticoterapia. Em primeiro lugar, o início do tratamento 

com antibióticos; em segundo lugar, a penetração do antibiótico nos tecidos e em 

terceiro, a resistência ao antibiótico. O início precoce da antibioticoterapia com 

antibióticos de amplo espectro que tenham uma boa penetração no LCR é primordial 

para a redução da mortalidade pela infecção bacteriana causada pela N. 

meningitidis (BRASIL, 2009 e BRANCO, 2007). 

A antibioticoterapia por via venosa deve ser associada a outros tipos de 

tratamento de suporte, como reanimação e manutenção do volume com reposição 

dos líquidos e suporte hemodinâmico por meio da fluidoterapia (BRANCO, 2007). 

A fluidoterapia deve ser iniciada aos primeiros sinais de choque, tendo por 

objetivo restabelecer a fisiologia normal para a idade (isto é, freqüência cardíaca, 

tempo de preenchimento capilar, débito cardíaco, pressão sangüínea). A terapia 

inicial e de emergência deve incluir bolus repetidos de 20 mL/kg de cristalóide 

isotônico (ex: soro fisiológico 0,9%) ou coloides (ex: albumina) até que o choque 

tenha sido resolvido (BRANCO, 2007 e BRASIL, 2009). Nos primeiros estágios da 

infecção meníngea, grandes quantidades de volume são necessárias para 

restabelecer um ótimo volume circulatório.  

A antibioticoterapia recomendada para os casos de DM são doses de 300 a 

500.000UI/kg/dia com dose máxima de 24.000.000UI/dia de penicilina cristalina, 

administrada por via intravenosa no intervalo de 3/3 horas ou de 4/4 horas durante 7 

a 10 dias; doses de ampicilina por via intravenosa de 200 a 400mg/kg/dia, até o 

máximo de 15g/dia no período de 7 a 10 dias com intervalos de 4/4 ou de 6/6 horas; 

nos casos de alergia indica-se o uso de cloranfenicol, em doses de 50 a 

100mg/kg/dia por via intravenosa de 6/6 horas (BRASIL, 2010a). 

 

 

2.5 ESTUDO DE CARGA GLOBAL DE DOENÇA (CGD) 

 

O perfil epidemiológico da saúde das populações vem evoluindo com o 

passar do tempo e também nas diferentes localidades. Para acompanhar essa 

evolução foram desenvolvidos indicadores de saúde para combinar dados de 

mortalidade e morbidade de diversos agravos.  No ano de 1992 uma equipe da 

Escola de Saúde Pública de Harvard, foi contratada pelo Banco Mundial para 

desenvolver um indicador. Em 1993 foi apresentado um destes novos indicadores, o 
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Disability-Adjusted Life Year (DALY) desenvolvido para o World Development 

Report: Investing in Health. Em 1996 foi publicado, pela primeira vez, o estudo 

Global Burden of Disease (GBD), ou Carga Global da Doença (CGD), desenvolvido 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (MURRAY, 1994 e MACHADO, 2011).  

Nos estudos de CGD o indicador utilizado é o DALY (“Disability-Adjusted Life 

Years” – Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade). O DALY é um 

indicador composto que visa mensurar simultaneamente o impacto da mortalidade e 

dos problemas de saúde que afetam a qualidade de vida dos indivíduos. O cálculo 

do DALY é feito através da soma dos anos de vida perdidos devidos à morte 

prematura (YLL – “Years of Life Lost”) e anos vividos com incapacidade (YLD – 

“Years Lived with Disability”) em relação a uma esperança de vida ideal cujo padrão 

utilizado é o do Japão, por ser o país com maior esperança de vida ao nascer do 

mundo (80 anos para homens e 82,5 anos para mulheres) (MURRAY, 1994; 

SCHRAMM, 2004 e OLIVEIRA, 2009).  

O estudo de Carga Global de Doença tem por objetivo quantificar a 

“magnitude comparativa da perda de saúde decorrente de doenças, lesões e fatores 

de risco por idade, sexo e geografia para pontos específicos no tempo” (IHME, 

2013). Teve seu primeiro estudo publicado em 1993, como parte do Relatório de 

Desenvolvimento Mundial, e gerou estimativas para 107 doenças, 483 sequelas para 

8 regiões e em cinco faixas etárias.Tendo em vista que as informações referentes 

aos padrões de mudanças das doenças são primordiais para a tomada de decisões, 

os estudos de CGD são cada vez mais realizados, uma vez que ilustram os desafios 

que os indivíduos e os profissionais de saúde estão enfrentando em diversos países 

(MACHADO, 2011 e IHME, 2013). 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL   

 

 Avaliar o impacto da introdução da vacina meningocócica C conjugada na 

morbi-mortalidade por Doença meningocócica na região Centro-Oeste antes e 

depois da introdução da vacina. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estimar o coeficiente de incidência (CI) da doença meningocócica antes 

(2007 a 2009) e depois da vacina (2011 a 2013); 

 

 Descrever a distribuição espaço-temporal da taxa de mortalidade (TM) da 

doença meningocócica; 

 

 Analisar a distribuição do coeficiente de incidência e da taxa de mortalidade 

na faixa etária sob indicação de uso da vacina meningocócica C conjugada; 

 

 Quantificar o DALY da doença meningocócica na região, no período e 

segundo idades específicas e sexo. 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 TIPO DE ESTUDO  

 

Foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo, exploratório, quantitativo, 

onde foi avaliado o impacto da Doença meningocócica – DM (Classificação 

Internacional de Doenças – CID 10 – A39.0 a A39.2),  comparando por unidade 

federada a morbi-mortalidade (taxa de incidência e mortalidade) e o DALY em dois 

períodos, o período prévio à introdução da vacina meningocócica C conjugada (2007 

a 2009) e o período posterior (2011 a 2013) a introdução da vacina. 

 

4.2 OBJETO DE ESTUDO, LOCAL E PERÌODO  

 

Foram utilizados os casos confirmados e os óbitos por DM e também os 

dados de cobertura da vacina meningocócica C conjugada, registrados na 

população residente da região Centro-Oeste do Brasil durante o período de 2007 a 

2013.  

 

4.3 FONTE DE DADOS  

 

Os dados dos casos de DM utilizados na pesquisa foram extraídos da base 

de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e os dados 

de cobertura vacinal utilizados foram extraídos da base de dados do Sistema de 

Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). Foram utilizados para a 

pesquisa, os dados populacionais disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) para construção dos denominadores populacionais 

nos cálculos das taxas e coeficientes. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO  

 

Foram incluídos na pesquisa os casos confirmados de DM notificados na 

população residente da região Centro-Oeste no período de 2007 a 2013 e excluídos 
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todos os casos notificados na população residente nas demais regiões do Brasil. 

Dos 940 casos considerados elegíveis para o estudo, 5 casos que possuíam data de 

nascimento igual a data de início de sintomas, foram considerados e incluídos na 

faixa etária de menor de um ano.  

Os dados referentes ao ano de 2010 não foram utilizados para as análises; 

por ser o ano de introdução da vacina no Calendário Básico de Vacinação, 2010 foi 

considerado somente como marcador temporal para divisão dos períodos pré-

vacinal e pós-vacinal. 

 

 

4.5 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Foram utilizadas para construção dos denominadores populacionais no 

período de estudo, tanto para os cálculos dos coeficientes de incidência e taxas de 

mortalidade, quanto para os cálculos de cobertura vacinal e para o cálculo do DALY; 

as estimativas populacionais para a região Centro-Oeste do Brasil, nos anos de 

2007 a 2009 e 2011 e 2012, o Censo Demográfico para o ano de 2010 e a Projeção 

da População do Brasil para o ano de 2013, disponíveis pelo IBGE. Para estimativa 

e descrição dos óbitos e cálculo da taxa de mortalidade por DM foi utilizada como 

numerador a variável “evolução” do banco de dados não nominal no mesmo local e 

período dos dados populacionais; para a descrição dos casos e cálculo do 

coeficiente de incidência de DM foram utilizados como numeradores os dados não 

nominais de notificação do SINAN e para a descrição e análise da cobertura vacinal 

da região no período de estudo foram utilizados nos numeradores os dados de 

cobertura da vacina meningocócica C conjugada do SI-PNI. Foram consideradas 

para análise e descrição do banco de dados do SINAN, as seguintes variáveis: sexo; 

faixa etária; escolaridade; forma clínica; sorogrupo; critério de diagnóstico; 

hospitalização e evolução. Para o cálculo do DALY, foram utilizadas as informações 

populacionais no local e período de estudo por sexo e faixas etárias; os casos e 

óbitos confirmados de DM, também estratificados por sexo e faixas etárias. O DALY 

foi obtido pela soma dos valores de YLL e YLD; onde o YLL para homens foi obtido 

pela seguinte equação (80 anos - idade ao óbito) e o YLL para mulheres (82,5 anos - 

idade ao óbito). O YLD foi obtido pela seguinte equação (YLD = I x D x P), onde I = 

número de casos; D = anos vividos com sequelas e P = fator de ponderação (peso 
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da doença). Os anos vividos com sequelas foram calculados utilizando a seguinte 

equação (“DT_evolução” – “DT_sintomas”/365); a carga ou peso da doença utilizado 

no cálculo do YLD  foi o peso estabelecido no  Estudo de Carga Global de Doenças 

2010 (SALOMON et. al., 2012) para doenças infecciosas : episódio agudo, grave. 

Para o cálculo do percentual de impacto, foi utilizada a seguinte equação (taxa 

DALY pós-vacinal-taxa DALY pré-vacinal/taxa DALY pós-vacinal*100). Para a 

organização dos dados, foram utilizados os softwares Microsoft Office Excel 7.0 e 

Epi-Info, versão 7. 

 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS  

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

FS, com parecer nº 845.111 (ANEXO), segundo Resolução nº 466 de dezembro de 

2012 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP). Os pesquisadores 

não utilizaram os dados nominais que permitissem identificar o sujeito, de forma que 

foi garantida a privacidade, confidencialidade e anonimato dos dados analisados, o 

que não fragilizou o alcance dos objetivos. Foram utilizados dados não nominais, 

compilados em sistemas de informação oficial da vigilância em saúde sob 

responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) – Ministério da Saúde 

(MS), o que dispensou o uso de Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 
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5 RESULTADOS  

 

Foram identificados 940 casos confirmados de DM na região Centro-Oeste de 

2007 a 2013. Destes, 247 correspondentes a 26,3% dos casos residentes no Distrito 

Federal (DF); 438 correspondentes a 46,6% no Goiás (GO); 171 correspondentes a 

18,2% em Mato Grosso (MT) e 84 correspondentes a 8,9% em Mato Grosso do Sul 

(MS). Quanto à distribuição dos casos por sexo, o DF e o GO apresentaram uma 

proporção maior do sexo masculino, 53% e 58% respectivamente, em relação ao MT 

que apresentou 49,7% e o MS 48,8% (Tabela 1). 

Na variável escolaridade foram encontrados na faixa de 5 a 8 anos de estudo 

(equivalente ao ensino fundamental incompleto), cerca de 6,5% dos casos 

confirmados no DF; 14,4% dos casos no GO; 11,1% dos casos no MT e 10,7% dos 

casos no MS (Tabela 1). Nota-se que boa parte dos casos identificados não possuía 

informações referentes à escolaridade. 

Quanto à forma clínica, houve uma predominância da forma mista da doença 

(meningite e meningococcemia) em todas as unidades federadas pesquisadas. O 

sorogrupo identificado com maior frequência foi o C, representando 45,9% no GO, 

36,8% no DF, 15,2% no MT e 32,1% em MS (Tabela 1). 

O critério de diagnóstico utilizado para confirmação do agente etiológico, na 

maioria dos casos do DF cerca de 47,4% e de 34,9% no GO, foi a cultura; já nas 

unidades federadas do MT e MS,  o critério mais utilizado foi o teste de aglutinação 

em látex, com valores de 35,7% e de 42,9% respectivamente (Tabela 1). 

Em todas as unidades federadas pesquisadas, na variável hospitalização, 

entre os casos confirmados no DF foram hospitalizados 98,8% dos casos; no GO 

foram 95,7%; no MT foram 97,7% e no MS foram 94,1%. Na variável evolução, foi 

predominante a cura, sendo ela compreendida por alta; 76,1% dos casos no DF, 

70,3% no GO, 58,5% no MT e 78,6% no MS. 

 



27 
 

Tabela 1. Características epidemiológicas dos casos confirmados de doença 

meningocócica notificados na região Centro-Oeste, ocorridos no período de 2007 a 

2013 no Brasil.  

 

Características 

UF de Residência 

DF  GO  MT  MS 

N* %  N* %  N* %  N* % 

Sexo            

Masculino 131 53,0  254 58,0  85 49,7  41 48,8 

Feminino 116 47,0  184 42,0  86 50,3  43 51,2 

Total 247 100  438 100  171 100  84 100 

Faixa etária (anos)            

<1 56 22,7  48 11,0  22 12,9  12 14,3 

1 a 4 75 30,4  94 21,5  27 15,8  9 10,7 

5 a 9 35 14,2  51 11,6  21 12,3  8 9,5 

10 a 14 16 6,5  52 11,9  21 12,3  10 11,9 

15 a 19 13 5,3  52 11,9  17 9,9  5 6,0 

20 a 29 20 8,1  58 13,2  24 14,0  14 16,7 

30 a 39 16 6,5  32 7,3  12 7,0  9 10,7 

40 a 49 7 2,8  25 5,7  14 8,2  7 8,3 

50 a 59 2 0,8  14 3,2  7 4,1  5 6,0 

≥60 7 2,8  12 2,7  6 3,5  5 6,0 

Total 247 100  438 100  171 100  84 100 

Escolaridade            

Analfabeto 0 0,0  0 0,0  3 1,8  2 2,4 

1 a 4 incompleto do EF** 9 3,6  19 4,3  13 7,6  8 9,5 

4 completo do EF 4 1,6  11 2,5  7 4,1  3 3,6 

5 a 8 incompleto do EF 16 6,5  63 14,4  19 11,1  9 10,7 

EF completo 3 1,2  7 1,6  6 3,5  3 3,6 

EM*** incompleto 3 1,2  16 3,7  13 7,6  2 2,4 

EM completo 7 2,8  25 5,7  11 6,4  7 8,3 

Superior incompleto 0 0,0  5 1,1  1 0,6  0 0,0 

Superior completo 1 0,4  9 2,1  2 1,2  0 0,0 

Ignorado 52 21,1  107 24,4  37 21,6  27 32,1 

Não se aplica 152 61,5  176 40,2  59 34,5  23 27,4 

Total 247 100  438 100  171 100  84 100 
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Tabela 1. Características epidemiológicas dos casos confirmados de doença 

meningocócica notificados na região Centro-Oeste, ocorridos no período de 2007 a 

2013 no Brasil. (Continuação) 

 

Características 

UF de Residência 

DF  GO  MT  MS 

N* %  N* %  N* %  N* % 

Forma Clínica            
Meningite 

meningocócica 
82 33,2 

 
100 22,8 

 
38 22,2 

 
15 17,9 

Meningite e 
meningococcemia 

90 36,4 
 

206 47,0 
 

107 62,6 
 

63 75,0 

Meningococcemia 75 30,4  132 30,1  26 15,2  6 7,1 

Total 247 100   438 100   171 100   84 100 

Sorogrupo            

A 0 0,0  0 0,0  2 1,2  3 3,6 

B 17 6,9  27 6,2  23 13,5  5 6,0 

C 91 36,8  201 45,9  26 15,2  27 32,1 

D 0 0,0  1 0,2  0 0,0  0 0,0 

W 8 3,2  5 1,1  14 8,2  5 6,0 

Y 6 2,4  2 0,5  0 0,0  0 0,0 

Ignorado 125 50,6  202 46,1  106 62,0  44 52,4 

Total 247 100   438 100   171 100   84 100 

Critério de 
diagnóstico 

  

          

Aglutinação em látex 16 6,5  71 16,2  61 35,7  36 42,9 

Bacterioscopia 19 7,7  48 11,0  29 17,0  5 6,0 

CIE 1 0,4  46 10,5  2 1,2  2 2,4 

Clínico 72 29,1  67 15,3  13 7,6  6 7,1 

Cultura 117 47,4  153 34,9  48 28,1  25 29,8 

PCR – viral 2 0,8  6 1,4  4 2,3  0 0,0 

Quimiocitológico 0 0,0  1 0,2  0 0,0  1 1,2 

Vinculo 
epidemiológico 

8 3,2 
 

22 5,0 
 

2 1,2 
 

5 6,0 

Ignorado 12 4,9  24 5,5  12 7,0  4 4,8 

Total 247 100   438 100   171 100   84 100 
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Tabela 1. Características epidemiológicas dos casos confirmados de doença 

meningocócica notificados na região Centro-Oeste, ocorridos no período de 2007 a 

2013 no Brasil. (Continuação) 

 

 

Características 

UF de Residência 

DF  GO  MT  MS 

N* %  N* %  N* %  N* % 

Hospitalização 
           

Sim 244 98,8 
 

419 95,7 
 

167 97,7 
 

79 94,1 

Não 2 0,8  13 3,0  2 1,2  3 3,6 

Ignorado 1 0,4  6 1,4  2 1,2  2 2,4 

Total 247 100   438 100   171 100   84 100 

Evolução            

Cura 188 76,1  308 70,3  100 58,5  66 78,6 

Óbito 47 19,0  105 24,0  49 28,7  12 14,3 

Óbito por outras 
causas 

4 1,6 
 

3 0,7 
 

4 2,3 
 

1 1,2 

Ignorado 8 3,2  22 5,0  18 10,5  5 6,0 

Total 247 100   438 100   171 100   84 100 

* Número de casos 

** Ensino Fundamental  

*** Ensino Médio 
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Tabela 2. Coeficiente de incidência dos casos confirmados de DM, na região Centro-Oeste do Brasil, nos períodos pré-vacinal e 

pós-vacinal, segundo faixas etárias. 

 

 

Faixa 
etária 

Pré-vacinal     Pós-vacinal 

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 

N* CI**  N* CI**  N* CI**  N* CI**  N* CI**  N* CI**  N* CI** 

<1 24 11,2  27 12,7  31 14,6  17 8,1  14 6,7  14 6,7  11 4,7 

1 a 4 31 3,5  37 4,3  47 5,5  40 4,7  24 2,8  13 1,6  13 1,4 

5 a 9 16 1,4  11 1,0  21 1,9  22 2,0  16 1,4  17 1,5  12 1,0 

10 a 14 14 1,1  16 1,3  12 1,0  17 1,4  12 1,0  18 1,4  10 0,8 

15 a 19 6 0,5  10 0,8  17 1,3  14 1,1  12 0,9  16 1,3  12 0,9 

20 a 29 16 0,6  13 0,5  17 0,7  20 0,8  13 0,5  20 0,7  17 0,6 

30 a 39 12 0,5  7 0,3  13 0,6  15 0,6  4 0,2  10 0,4  8 0,3 

40 a 49 4 0,2  11 0,6  7 0,4  7 0,4  12 0,6  4 0,2  8 0,4 

50 a 59 1 0,1  2 0,2  6 0,5  3 0,2  5 0,4  4 0,3  7 0,5 

≥60 1 0,1  3 0,3  3 0,3  4 0,3  9 0,7  6 0,4  4 0,3 

Total 125 0,9  137 1,0  174 1,3  159 1,1  121 0,8  122 0,8  102 0,7 

* Número de casos 

** Coeficiente de incidência por 100.000 hab. 
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No ano de 2007 o coeficiente de incidência de doença meningocócica foi alto 

principalmente nas faixas etárias de <1 ano e de 1 a 4 anos, com valores de 

11,2/100.000 habitantes e 3,5/100.000 habitantes respectivamente. Nos anos 

subsequentes esses valores se mantiveram altos, apresentando valor ainda mais 

elevado nessas faixas etárias no ano de 2009; em <1 ano chegando a 14,6/100.000 

habitantes e 1 a 4 anos chegando a 5,5/100.000 habitantes (Tabela 2). 

No ano de 2010 o CI apresentou valor mais elevado na faixa etária de <1 ano, 

seguido da faixa de 1 a 4 anos, com valores de 8,1/100.000 habitantes e 

4,7/100.000 habitantes respectivamente. A partir do ano de 2011, pode ser 

observada a redução dos valores do CI em todas as faixas etárias estudadas 

(Tabela 2). 

Nota-se também uma elevação nos valores do CI nas faixas de 10 a 14 anos; 

15 a 19 anos e 20 a 29 anos ao longo dos anos analisados (Tabela 2). Pode-se 

observar na faixa de 10 a 14 anos valores elevados do CI, sendo eles de 

1,3/100.000 habitantes em 2008 e 1,4/100.000 habitantes nos anos de 2010 e 2012. 

Na faixa etária de 15 a 19 anos também foram observadas elevações, os valores 

foram de 0,8/100.000 habitantes em 2008 e 1,3/100.000 habitantes em 2009 e em 

2012. E na faixa etária de 20 a 29 anos os valores também mostram elevações de 

0,6/100.000 habitantes em 2007; 0,7/100.000 habitantes em 2009; 0,8/100.000 

habitantes em 2010 e 0,7/100.000 habitantes em 2012 (Tabela 2). 

No ano de 2013 nota-se uma diminuição nos valores do CI em todas as faixas 

etárias. Na faixa de menor de 1 ano o valor foi de 4,7/100.000 habitantes ; nas faixas 

de 1 a 4 anos; 5 a 9 e 10 a 14, os valores foram de 1,4/100.000 habitantes; 

1,0/100.000 habitantes e 0,8/100.000 habitantes respectivamente. Pode-se observar 

um pequeno aumento nas faixas de 40 a 49 com valores de 0,4/100.000 habitantes 

e 50 a 59 anos com valores de 0,5/100.000 habitantes (Tabela 2). 
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No ano de 2007, nota-se a presença de casos confirmados principalmente 

nos meses de junho a outubro, apresentando um pico no mês de setembro. No ano 

de 2008 essa distribuição se repete, porém se estendendo até o mês de novembro, 

com um pico de frequência no mês de julho. No ano de 2009, diferente dos anos 

anteriores, apresentou sob forma endêmica, com uma distribuição quase uniforme 

dos casos em todos os meses do ano, destacando os meses de janeiro, junho e 

setembro (Figura 1). 

No ano de 2010, período em que foi introduzida a vacina meningocócica C no 

calendário de vacinação, pode ser observado que nos meses de junho a outubro o 

sorogrupo C se destaca e relação aos demais sorogrupos analisado. Só tiveram 

casos confirmados dos sorogrupos A; B; D; W e Y nos meses de janeiro; de abril a 

julho; de setembro e de dezembro (Figura 1). 

Nos anos posteriores a introdução da vacina meningocócica C conjugada 

(2011-2013), pode-se observar uma diminuição progressiva dos casos 

principalmente a partir de setembro de 2011, sendo mais expressiva durante o ano 

de 2013. Em 2011 os meses com maior frequência de casos foram janeiro, abril e 

agosto. Já em 2012, foram os meses de março, maio e dezembro. Já em 2013, essa 

frequência foi observada nos meses de agosto e setembro. Demonstrando que a 

distribuição mensal dos casos durante o período de estudo, não apresenta 

regularidade, os casos se mostram de forma bem distribuída (Figura 1).
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Figura 1: Distribuição dos casos confirmados do sorogrupo C e outros sorogrupos, por mês, no Centro-Oeste do Brasil, no período 

de 2007 a 2013. 
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Figura 2: Distribuição da cobertura vacinal (CV) da vacina meningocócica C e do 

coeficiente de incidência (CI/100.000 hab.) de Doença meningocócica em menores 

de 1 ano, no Centro-Oeste do Brasil, no período de 2007 a 2013. 

 

 

 

Os coeficientes de incidência da doença meningocócica em crianças menores 

de 1 ano no Centro-Oeste, a partir do ano de 2007 até 2009 pode-se observar uma 

elevação dos valores, em 2007 foi de 10/100.000 habitantes;em 2008 foi 

11,5/100.000 habitantes; em 2009 foi de 13,3/100.000 habitantes e em 2010 foi 

8,1/100.000 habitantes. Observa-se uma queda nos valores em 2011 e 2012, sendo 

de 6,7/100.000 habitantes e em 2013 foi de 4,7/100.000 habitantes (Figura 2). 

Pode-se observar que nas taxas de cobertura vacinal em menores de 1 ano, 

na região Centro-Oeste houve um declínio gradativo nos valores, sendo eles de 

121,2% em 2011; de 104,9% em 2012 e de 97,7% em 2013 (Figura 2). 
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Figura 3: Distribuição da cobertura vacinal (CV) da vacina meningocócica C e do 

coeficiente de incidência (CI/100.000 hab.) de Doença meningocócica em menores 

de 1 ano, no Distrito Federal, no período de 2007 a 2013. 

 

 

 

Os coeficientes de incidência da doença meningocócica em menores de 1 

ano no Distrito Federal por 100.000 habitantes, foram de 33,4 em 2007; de 31,1 em 

2008; 31,5 em 2009; 10,6 em 2010; em 2011 foram 16,1; 10,8 em 2012 e 2013 

foram 11,2. Podendo ser observado após uma redução considerável no número de 

casos, um novo aumento da incidência no ano de 2011 (Figura 3). 

As taxas de cobertura vacinal em crianças menores de 1 ano no DF foram de 

128,1% em 2011; de 110,7% em 2012 e  de 100,3%em 2013, podendo ser notada 

uma baixa nos valores das coberturas da vacina meningocócica C (Figura 3). 
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Figura 4: Distribuição da cobertura vacinal (CV) da vacina meningocócica C e do 

coeficiente de incidência (CI/100.000 hab.) de Doença meningocócica em menores 

de 1 ano, no Goiás, no período de 2007 a 2013. 

 

 

 

No Goiás os coeficientes de incidência de doença meningocócica em crianças 

menores de 1 ano, foram de 9,0/100.000 habitantes em 2007; 12,5/100.000 

habitantes em 2008; 11,5/100.000 habitantes em 2009; 10,4/100.000 habitantes em 

2010; 2,3/100.000 habitantes em 2011; 5,9/100.000 habitantes em 2012 e 

3,2/100.000 habitantes em 2013. Sendo observada uma diminuição ao longo do 

período de estudo, principalmente no ano de 2011 (Figura 4). 

As taxas de cobertura vacinal da vacina meningocócica C, em crianças 

menores de 1 ano no Goiás, foram de 126,4% em 2011; de 104,7% em 2012 e de 

97,0% em 2013, podendo ser observado um declínio nos valores das coberturas no 

período analisado (Figura 4). 
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Figura 5: Distribuição da cobertura vacinal (CV) da vacina meningocócica C e do 

coeficiente de incidência (CI/100.000 hab.) de Doença meningocócica em menores 

de 1 ano, no Mato Grosso, no período de 2007 a 2013. 

 

 

 

A incidência de casos de doença meningocócica em menores de 1 ano no 

estado do Mato Grosso, foi em 2007 de 6,2/100.000 habitantes; em 2008 foi de 

4,2/100.000 habitantes; apresentou um pico em 2009 chegando a 12,5/100.000 

habitantes. Nos outros anos nota-se um declínio nos valores, que  foram de 

6,3/100.000 habitantes em 2010; de 8,4/100.000 habitantes em 2011; 4,2/100.000 

habitantes em 2012 e de 3,8/100.000 habitantes em  2013 (Figura 5). 

As taxas de cobertura vacinal da vacina meningocócica C, em menores de 1 

ano no estado do Mato Grosso, foram de 109,0% em 2011; de 100,8%  em 2012 e 

em 2013 foi de 95,8%, pode-se observar um declínio nos valores durante o período 

estudado (Figura 5). 
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Figura 6: Distribuição da cobertura vacinal (CV) da vacina meningocócica C e do 

coeficiente de incidência (CI/100.000 hab.) de Doença meningocócica em menores 

de 1 ano, no Mato Grosso do Sul, no período de 2007 a 2013. 

 

 

No Mato Grosso do Sul os coeficientes de incidência de DM em menores de 1 

ano, foram em 2007 de  0,0/100.000 habitantes; em 2008 foi de 5,1/100.000 

habitantes; em 2009 foi de 7,7/100.000 habitantes; em 2010 foi de 2,6/100.000 

habitantes, observa-se um aumento nos anos de 2011 e 2012 com valores de 

5,2/100.000 habitantes e 7,8/100.000 habitantes respectivamente e um declínio no 

ano de 2013 onde o número de casos foi de 2,4/100.000 habitantes (Figura 6). 

A taxa de cobertura da vacina meningocócica C em menores de 1 ano foi em 

2011 de 117,8%; em 2012 de 104,7% e em 2013 de 98,8%, representando um 

declínio ao longo do período analisado (Figura 6). 
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Tabela 3. Taxa de mortalidade por DM, na região Centro-Oeste do Brasil, nos anos 

de 2007 a 2013. 

 

Ano 
 

Casos 
 

Óbitos 
 

Letalidade (%) 
 

População 
 

TM* 

2007 
 

125 
 

26 
 

20,8 
 

13516181 
 

0,2 

2008 
 

137 
 

26 
 

19,0 
 

13695944 
 

0,2 

2009 
 

174 
 

39 
 

22,4 
 

13895967 
 

0,3 

2010 
 

159 
 

35 
 

22,0 
 

14058094 
 

0,2 

2011 
 

121 
 

35 
 

28,9 
 

14244192 
 

0,2 

2012 
 

122 
 

28 
 

23,0 
 

14423952 
 

0,2 

2013 
 

102 
 

24 
 

23,5 
 

14993191 
 

0,2 

Total   940   213   22,7   98827521   1,5 

* Taxa de mortalidade por 100.000 hab. 
 

 

 

Na região Centro-Oeste o número de casos de doença meningocócica foram 

elevados durante todo o período de estudo, sendo 125 casos em 2007; 137 casos 

em 2008; 174 casos em 2009; 159 casos em 2010; 121 casos em 2011; 122 casos 

em 2012 e 102 em 2013. Pode ser observado um pico em 2009 e um declínio a 

partir do ano de 2011 (Tabela 3). 

Analisando os óbitos por DM no período de estudo observa-se um valor 

elevado em 2009 e uma redução a partir de 2011. Os óbitos foram de 26 em 2007 e 

2008; 39 em 2009; 35 em 2010 e 2011; 28 em 2012 e 24 em 2013 (Tabela 3). 

Observando a letalidade podemos ver que em quase todos os anos 

estudados, os valores se mantiveram acima de 20%, sendo o maior valor de 28,9 

em 2011. Os valores foram de 20,8% em 2007; 19,0% em 2008; 22,4% em 2009; 

22% em 2010; 23% em 2012 e 23,5% em 2013 (Tabela 3). 

A taxa de mortalidade por doença meningocócica na região foi de 0,2/100.000 

habitantes nos anos de 2007; 2008; 2010; 2011; 2012 e 2013. Apresentando valor 

diferente somente no ano de 2009, com 0,3/100.000 habitantes (Tabela 3). 
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Tabela 4. Taxa de mortalidade por DM, no Distrito Federal, nos anos de 2007 a 

2013. 

 

Ano 
 

Casos 
 

Óbitos 
 

Letalidade (%) 
 

População 
 

TM* 

2007 
 

51 
 

12 
 

23,5 
 

2401979 
 

0,5 

2008 
 

34 
 

7 
 

20,6 
 

2456775 
 

0,3 

2009 
 

58 
 

8 
 

13,8 
 

2512823 
 

0,3 

2010 
 

44 
 

8 
 

18,2 
 

2570160 
 

0,3 

2011 
 

22 
 

5 
 

22,7 
 

2609998 
 

0,2 

2012 
 

17 
 

3 
 

17,6 
 

2648532 
 

0,1 

2013 
 

21 
 

4 
 

19,0 
 

2789761 
 

0,1 

Total   247   47   19,0   17990028   1,9 

* Taxa de mortalidade por 100.000 hab. 
 

 

 

No Distrito Federal os números de casos de doença meningocócica foram de 

51 em 2007; 34 em 2008; 58 em 2009; 44 em 2010; 22 em 2011; 17 em 2012 e 21 

em 2013. Sendo observada uma redução nos casos a partir de 2011 (Tabela 4). 

Observando-se os óbitos podemos notar uma redução gradativa a partir do 

ano de 2008. Os números de óbitos por DM no Distrito Federal foram de 12 em 

2007; 7 em 2008; 8 em 2009 e em 2010; 5 em 2011; 3 em 2012 e 4 em 2013 

(Tabela 4). 

A letalidade se manteve em todo período de estudo próximo a 20%. O ano de 

2007 foi o que apresentou maior valor sendo ele de 23,5%; no ano de 2008 a 

letalidade foi 20,6%; em 2009 foi 13,8%; em 2010 foi 18,2%; em 2011 foi 22,7%; em 

2012 foi 17,6% e em 2013 foi 19,0% (Tabela 4). 

A taxa de mortalidade por doença meningocócica no DF teve seu maior valor 

em 2007, sendo ele de 0,5/100.000 habitantes. Nos anos de 2008; 2009 e 2010 os 

valores foram de 0,3/100.000 habitantes; 2011; 2012 e 2013 os valores foram de 

0,2; 0,1 e 0,1/100.000 habitantes respectivamente (Tabela 4). 
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Tabela 5. Taxa de mortalidade por DM, no Goiás, nos anos de 2007 a 2013. 

 

Ano 
 

Casos 
 

Óbitos 
 

Letalidade (%) 
 

População 
 

TM* 

2007 
 

48 
 

9 
 

18,8 
 

5681302 
 

0,2 

2008 
 

84 
 

16 
 

19,0 
 

5785881 
 

0,3 

2009 
 

80 
 

20 
 

25,0 
 

5892387 
 

0,3 

2010 
 

76 
 

21 
 

27,6 
 

6003788 
 

0,3 

2011 
 

62 
 

18 
 

29,0 
 

6080716 
 

0,3 

2012 
 

57 
 

16 
 

28,1 
 

6154996 
 

0,3 

2013 
 

31 
 

5 
 

16,1 
 

6434048 
 

0,1 

Total   438   105   24,0   42033118   1,8 

* Taxa de mortalidade por 100.000 hab. 
 

 

 

Os casos de doença meningocócica no Goiás foram de 48 em 2007; 84 em 

2008; 80 em 2009; 62 em 2011; 57 em 2012 e 31 em 2013. Sendo observada uma 

redução no número de casos ao longo dos anos analisados e 2008 apresentado o 

maior número de casos da doença (Tabela 5). 

Analisando-se os óbitos podemos identificar um número elevado no ano de 

2010, apresentando uma redução a partir do ano de 2011. Os óbitos por DM no 

Goiás foram de 9 em 2007; 16 em 2008; 20 em 2009; 21 em 2010; 18 em 2011; 16 

em 2012 e 5 e 2013 (Tabela 5). 

A letalidade em quase todos os anos passou de 20%, no ano de 2011 chegou 

a 29,0%, sendo o maior valor do período de estudo. No ano de 2007 foi 18,8%; 

19,0% em  2008; 25,0% em 2009; 27,6% em 2010; 29,0% em 2011; 28,1% em 2012 

e 16,1% em 2013 (Tabela 5). 

No estado de Goiás a taxa de mortalidade por DM foram de 0,3/100.000 

habitantes nos anos de 2008; 2009; 2010; 2011 e 2012. Nos anos de 2007 e 2013 

os valores foram de 0,2 e 0,1/100.000 habitantes respectivamente (Tabela 5). 
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Tabela 6. Taxa de mortalidade por DM, no Mato Grosso, nos anos de 2007 a 2013. 

 

Ano 
 

Casos 
 

Óbitos 
 

Letalidade (%) 
 

População 
 

TM* 

2007 
 

19 
 

5 
 

26,3 
 

2863398 
 

0,2 

2008 
 

8 
 

3 
 

37,5 
 

2919000 
 

0,1 

2009 
 

22 
 

6 
 

27,3 
 

2975643 
 

0,2 

2010 
 

26 
 

4 
 

15,4 
 

3035122 
 

0,1 

2011 
 

26 
 

9 
 

34,6 
 

3075936 
 

0,3 

2012 
 

37 
 

9 
 

24,3 
 

3115336 
 

0,3 

2013 
 

33 
 

13 
 

39,4 
 

3182113 
 

0,4 

Total   171   49   28,7   21166548   1,6 

* Taxa de mortalidade por 100.000 hab. 
 

 

 

Analisando-se os casos de doença meningocócica no estado do Mato Grosso 

pode ser observado um aumento a partir do ano de 2009, sendo em 2012 o maior 

número de casos. Em 2007 foram 19 casos; em 2008 foram 8 casos; 2009 foram 22 

casos; 2010 e 2011 foram 26 casos; 2012 foram 37 casos e em 2013 foram 33 

casos (Tabela 6). 

Os óbitos por DM no Mato grosso foram 5 em 2007; 3 em 2008; 6 em 2009; 4 

em 2010; 9 em  2011 e 2012 e  13 em 2013. Sendo observado um aumento a partir 

do ano de 2011 (Tabela 6). 

A letalidade por DM se manteve acima de 20% em quase todos os anos 

analisados. Em 2013 a letalidade chegou a 39,4%, representando a maior no 

período de estudo. Os valores foram 26,3% no ano de 2007; 37,5% em 2008; 27,3% 

em 2009; 15,4% em 2010; 34,6% em 2011 e 24,3% em 2012 (Tabela 6). 

A taxa de mortalidade por DM no período de estudo foi de 0,2/100.000 

habitantes em 2007; 0,1/100.000 habitantes em 2008; 0,2/100.000 habitantes em 

2009; 0,1/100.000 habitantes em 2010; 0,3/100.000 habitantes em 2011 e 2012 e 

0,4/100.000 habitantes em 2013. Podendo ser notado um aumento na taxa em 2013 

(Tabela 6). 
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Tabela 7. Taxa de mortalidade por DM, no Mato Grosso do Sul, nos anos de 2007 a 

2013. 

 

Ano 
 

Casos 
 

Óbitos 
 

Letalidade (%) 
 

População 
 

TM* 

2007 
 

7 
 

0 
 

0,0 
 

2330327 
 

0,0 

2008 
 

11 
 

0 
 

0,0 
 

2368962 
 

0,0 

2009 
 

14 
 

5 
 

35,7 
 

2408183 
 

0,2 

2010 
 

13 
 

2 
 

15,4 
 

2449024 
 

0,1 

2011 
 

11 
 

3 
 

27,3 
 

2477542 
 

0,1 

2012 
 

11 
 

0 
 

0,0 
 

2505088 
 

0,0 

2013 
 

17 
 

2 
 

11,8 
 

2587269 
 

0,1 

Total   84   12   14,3   17126395   0,5 

* Taxa de mortalidade por 100.000 hab. 
 

 

 

Os casos de doença meningocócica no estado do Mato Grosso do Sul foram 

de 7 em 2007; 11 em 2008; 14 em 2009; 13 em 2010; 11 em 2011 e 2012 e 17 em 

2013. Sendo observado um aumento no número de casos na região durante o 

período analisado, sendo em 2013 o maior número de casos (Tabela 7). 

Os óbitos por DM na região foram poucos em todo o período de estudo. Nos 

anos de 2007; 2008 e 2012 não foram registrados óbitos. Em 2009 foram 5 óbitos; 

em 2010 e 2013 foram 2 óbitos; em 2011 foram 3 óbitos (Tabela 7). 

A letalidade no Mato Grosso do Sul teve seu maior valor no ano de 2009, 

sendo ele 35,7%. Em 2010 foi 15,4%, em 2011 foi 27,3% e em 2013 foi 11,8% 

(Tabela 7). 

A taxa de mortalidade por DM na região foi de 0,2/100.000 habitantes em 

2009 e nos anos de 2010; 2011 e 2013 foram de 0,1/100.000 habitantes (Tabela 7). 
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Tabela 8. Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade devido a Doença Meningocócica, segundo sexo e faixa etária, na 

região Centro-Oeste do Brasil, no período pré-vacinal (2007-2009). 

 

Faixa 

Etária 

Masculino Feminino Total 

YLL YLD DALY 
Taxa 

DALY* 
YLL YLD DALY 

Taxa 

DALY* 
DALY 

Taxa 

DALY* 

0-4 603,42 0,79 604,21 0,99 851,82 0,47 852,33 1,45 1456,55 1,21 

5-14 117,09 0,56 117,65 0,10 266,63 0,29 267,01 0,22 384,66 0,16 

15-29 139,54 0,30 139,84 0,07 195,10 0,25 195,35 0,10 335,19 0,09 

30-44 152,57 0,28 152,85 0,10 149,34 0,11 149,46 0,09 302,31 0,10 

45-59 63,07 0,07 63,14 0,07 38,88 0,07 38,94 0,04 102,09 0,05 

60-69 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 

70-79 9,96 0,00 9,96 0,06 0,00 0,01 0,01 0,00 9,97 0,03 

80> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 1085,66 2,01 1087,66 0,16 1501,76 1,22 1503,11 0,22 2590,78 0,19 

* DALY por 1.000 hab 
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Tabela 9. Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade devido a Doença Meningocócica, segundo sexo e faixa etária, na 

região Centro-Oeste do Brasil, no período pós-vacinal (2011-2013). 

 

Faixa 

Etária 

Masculino Feminino Total 

YLL YLD DALY 
Taxa 

DALY* 
YLL YLD DALY 

Taxa 

DALY* 
DALY 

Taxa 

DALY* 

0-4 271,31 0,31 271,62 0,48 456,34 0,25 456,59 0,84 728,21 0,66 

5-14 293,40 0,60 294,00 0,24 208,02 0,24 208,25 0,18 502,25 0,21 

15-29 357,96 0,37 358,33 0,18 223,01 0,25 223,26 0,11 581,59 0,15 

30-44 90,81 0,23 91,04 0,05 74,56 0,11 74,67 0,04 165,71 0,05 

45-59 116,40 0,08 116,48 0,11 60,96 0,09 61,04 0,05 177,52 0,08 

60-69 27,10 0,01 27,11 0,08 60,80 0,06 60,87 0,16 87,97 0,12 

70-79 9,96 0,00 9,96 0,06 9,04 0,02 9,06 0,05 19,02 0,05 

80> 5,80 0,00 5,80 0,09 0,00 0,01 0,01 0,00 5,81 0,04 

Total 1172,74 1,60 1174,34 0,16 1092,72 1,03 1093,75 0,15 2268,09 0,16 

* DALY por 1.000 hab
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Tabela 10. Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade devido a Doença Meningocócica, segundo faixas etárias, na região 

Centro-Oeste do Brasil, no período pré-vacinal (2007-2009) e pós-vacinal (2011-2013). 

 

Faixa Etária 

Pré-vacinal  Pós-vacinal  

Percentual de Impacto 
DALY Taxa DALY*  DALY Taxa DALY*  

0-4 1456,55 1,21  728,21 0,66  -45,59 

5-14 384,66 0,16  502,25 0,21  29,90 

15-29 335,19 0,09  581,59 0,15  67,14 

30-44 302,31 0,10  165,71 0,05  -50,07 

45-59 102,09 0,05  177,52 0,08  55,90 

60-69 0,01 0,00  87,97 0,12  595320,41** 

70-79 9,97 0,03  19,02 0,05  76,16 

80> 0,00 0,00  5,81 0,04  --- 

Total 2590,78 0,19  2268,09 0,16  -17,20 

* DALY por 1.000 hab. 
** Efeito do pequeno número de casos
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Figura 7: Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade (DALY) e Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade por 

1.000 hab. (Taxa DALY), devido a Doença Meningocócica, na região Centro-Oeste do Brasil, no período pré-vacinal (2007-2009) e 

pós-vacinal (2011-2013). 
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Na região Centro-Oeste no período pré-vacinal correspondente aos anos de 

2007 a 2009, analisando-se os Anos de Vida Perdidos por Morte Prematura (YLL), 

estimou-se para o sexo masculino um total de 1.085,66 de anos perdidos por 

Doença Meningocócica; para o sexo feminino estimou-se 1.501,76 anos perdidos 

(Tabela 8). No período pós-vacinal (2011 a 2013), estimou-se para o sexo masculino 

um total de 1.172,74 de anos perdidos por DM e para o sexo feminino estimou-se 

um total de 1.092,72 anos perdidos (Tabela 9). 

Analisando-se os Anos de Vida Vividos com Incapacidade (YLD) no período 

pré-vacinal (2007 a 2009), estimou-se para o sexo masculino um total de 2,01 anos 

e para o sexo feminino um total 1,22 anos (Tabela 8). No período pós-vacinal (2011 

a 2013), estimou-se para o sexo masculino um total de 1,60 anos e para o sexo 

feminino 1,03 anos (Tabela 9). 

Quanto aos Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade (DALY), no 

período pré-vacinal, estima-se o total de 1.087,66, gerando uma taxa de 0,16 para o 

sexo masculino e o total de 1.503,11, com taxa de 0,22 para o sexo feminino (Tabela 

8). No período pós-vacinal, estima-se para o sexo masculino um total de 1.174,34, 

gerando uma taxa de 0,16 e para o sexo feminino um total de 1.093,75, com taxa de 

0,15 (Tabela 9). Analisando-se a distribuição do DALY e o DALY por 1.000 

habitantes pode ser observado um pico em 2009 e uma redução dos valores a partir 

de 2011(Figura 7). 

Avaliando-se o percentual de impacto por faixas etárias, obteve-se na faixa 

etária sob indicação da vacina (0 a 4 anos) o valor de 45,59% de impacto no DALY; 

na faixa de 5 a 14 anos o impacto foi de 29,90%; na faixa de 15 a 29 anos foi 

67,14%; na faixa de 30 a 44 anos foi 50,07%; na faixa de 45 a 59 anos foi 55,90%; 

na faixa de 60 a 69 anos o valor do impacto foi muito elevado devido ao pequeno 

número de casos; na faixa de 70 a 79 anos foi 76,16% e na faixa de 80 anos e mais 

não houve impacto (Tabela 10). 

Analisando o DALY no período de 2007 a 2009, pode se obter o percentual de 

YLD para o sexo masculino de 0,13% na faixa etária sob indicação do uso da vacina 

(0 a 4 anos); na faixa de 5 a 14 anos (0,48%); faixa de 15 a 29 anos (0,21%); na 

faixa de 30 a 44 anos (0,18%); na faixa de 45 a 59 anos (0,11%); na faixa de 60 a 69 

(100%); na faixa de 70 a 79 anos (0,03%) e na faixa de 80 anos não foi encontrado 

nenhum percentual; e no total foram encontrados 0,18% de YLD no DALY para o 

sexo masculino. 
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 No sexo feminino no período pré-vacinal, foram encontrados 0,06% na faixa 

de 0 a 4 anos; 0,11% na faixa de 5 a 14 anos; 0,13% na faixa de 15 a 29 anos; 

0,08% na faixa de 30 a 44 anos; 0,18% na faixa de 45 a 59 anos ; 100% nas faixas 

de 60 a 69 e de 70 a 79 anos e na faixa de 80 anos não foi encontrado nenhum 

percentual; e o total de 0,08% de YLD no DALY para o sexo feminino. 

No período pós-vacinal foram encontrados os percentuais de YLD no DALY 

para o sexo masculino, de 0,11% na faixa etária sob indicação do uso da vacina (0 a 

4 anos); na faixa de 5 a 14 anos (0,20%); faixa de 15 a 29 anos (0,10%); na faixa de 

30 a 44 anos (0,25%); na faixa de 45 a 59 anos (0,07%); na faixa de 60 a 69 e na 

faixa de 70 a 79 anos (0,03%) e na faixa de 80 anos (0,01%); e no total foram 

encontrados 0,14% de YLD no DALY. 

No sexo feminino no período de 2011 a 2013, foram encontrados 0,06% na 

faixa de 0 a 4 anos (sob indicação do uso da vacina); 0,11% nas faixa de 5 a 14 

anos e de 15 a 29 anos; 0,15% na faixa de 30 a 44 anos; 0,14% na faixa de 45 a 59 

anos ; 0,10% nas faixas de 60 a 69; 0,22% na faixa de 70 a 79 anos e 100% na faixa 

de 80 anos; e o total de 0,09% de YLD no DALY. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Com base nos resultados deste estudo pode-se observar que a DM 

caracteriza um grave problema à saúde pública na região Centro-Oeste, 

principalmente se observado o período pré-vacinal (2007-2009). Levando em 

consideração a distribuição dos casos por sexo, pode ser constatado assim como na 

literatura um leve predomínio do sexo masculino, com o Distrito Federal e o Goiás 

apresentando uma proporção maior do sexo masculino em relação aos demais 

estados, 53% e 58% respectivamente (GAMA, 1997; SAFADI, 2006; MORENO, 

2013; TAUIL et al, 2014 e MASUDA, 2015). 

A partir dos resultados deste estudo não é possível afirmar que a variável 

“escolaridade” exerce influência nos casos confirmados, devido a grande proporção 

de casos encontrados nas variáveis “ignorado” e “não se aplica”, podendo estas 

causar vieses nos resultados, gerando assim limitações quanto à possíveis análises 

da influência da escolaridade na incidência de casos de DM. 

Em relação à análise de “hospitalização” neste estudo houve predominância 

de hospitalização entre os casos confirmados em todos os estados estudados, 

podendo significar que só os casos graves da doença (aqueles que chegam a serem 

levados às unidades de saúde) são detectados. 

Nota-se em todo período de estudo a predominância dos casos decorrentes 

do sorogrupo C em relação aos demais sorogrupos causadores da doença na região 

Centro-Oeste, o que pode ser observado em outras regiões do Brasil, como por 

exemplo, na região Sudeste (TAUIL et al, 2014 e MASUDA, 2015). No período de 

2007 a 2009 nota-se a presença de um elevado número de casos de DM, com picos 

no ano de 2008 entre os meses de julho a setembro. 

Os coeficientes de incidência (CI) se mantiveram altos durante todo o período 

pré-vacinal em todas as faixas etárias analisadas, mas principalmente nas faixas de 

menor de 1 ano e de 1 a 4 anos de idade. Afirmando assim como na literatura que 

crianças menores de 5 anos estão mais susceptíveis a infecção meníngea (SAFADI, 

2006 e TAUIL et al, 2014).  

A incidência de DM na região Centro- Oeste chegou a apresentar no ano de 

2009, 14,6 casos/100.000 habitantes, caracterizando um pico de incidência que 

pode significar a ocorrência de surto em algum município; já que a doença no Brasil 
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apresenta característica endêmica, apresentando em níveis estáveis 

aproximadamente 1,5 a 2 casos/100.000 habitantes (SAFADI, 2012) 

A partir do ano de 2011 pode-se observar uma elevação nos valores do CI 

nas faixas etárias de 10 a 14 anos; 15 a 19 anos e 20 a 29 anos ao longo do período 

de estudo, caracterizando um deslocamento do risco, de faixas etárias mais novas 

(menores de 5 anos) para faixas etárias mais velhas, refletindo assim o aumento da 

circulação da bactéria (MORAES e BARATA, 2005).  

Durante o período estudado, na faixa etária de menor de 1 ano de idade (faixa 

sob indicação do uso da vacina contra o meningococo C) no Centro-Oeste pode-se 

observar um aumento progressivo no número de casos de DM no período anterior a 

introdução da vacina e a partir do ano de introdução da vacina no Calendário Básico 

(2010) nota-se uma leve diminuição, o mesmo pôde ser observado em outros 

resultados, como os encontrados por TAUIL e colaboradores em seu estudo no ano 

de 2014. Nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no ano de 2009 pode-

se observar um pico, caracterizando uma possível epidemia nessas regiões.  

Quanto às coberturas vacinais, em todos os estados analisados, as 

coberturas se mantiveram durantes os anos de 2011 a 2013, acima das metas 

operacionais estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) que é de 

95% podendo variar de acordo com cada vacina.  

A vacina meningocócica C (conjugada) de acordo com o PNI, deve ser 

administrada em duas doses aos 3 e 5 meses de idade, com intervalo entre as 

doses de 60 dias, e mínimo de 30 dias. E uma dose de reforço é recomendada 

preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade. Para obter os resultados deste 

estudo, foi considerada para o cálculo de cobertura vacinal a segunda dose em 

crianças menores de um ano de idade e a população total de crianças na mesma 

faixa etária. Os resultados de cobertura chegaram a apresentar valores de 126, 4% 

e 128, 1% de cobertura, sugerindo a ocorrência de superestimação dos dados, 

podendo ser por erros operacionais no momento do registro das doses.  

A letalidade na região estudada manteve valores próximos aos achados em 

outros estudos (MORAES e BARATA, 2005 e SAFADI, 2006). No Centro-Oeste no 

período pré-vacinal as taxas de letalidade foram acima de 20%, chegando a 

apresentar no ano de 2009 um valor de 22,4%. Nos anos posteriores a introdução 

da vacina nota-se uma diminuição no número de casos, porém a letalidade é maior 

que no período anterior; chegando a 28,9% no ano de 2011. Sendo observada uma 
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redução nos anos seguintes como demonstrado em outro estudo na região, em 

específico no DF, que obteve taxas de letalidade variando de 15,3% a 21,7% (TAUIL 

et al, 2014). 

Analisando a letalidade dentro da região, entre os estados, nota-se uma 

predominância na diminuição dos valores após a introdução da vacina a partir do 

ano de 2011, com exceção do estado do Mato Grosso que apresentou valores de 

34,6% em 2011, 24,3% em 2012 e 39,4% em 2013. Esse fato se apresentou de 

forma incomum, não sendo condizente com o padrão observado na literatura, de 

baixa nas taxas de incidência após a introdução da vacina (SAFADI, 2012 e TAUL et 

al, 2014).  

As taxas de mortalidade por doença meningocócica durante o período de 

estudo mantiveram valores de 0,5 a 1,9 por 100.000 habitantes, sendo condizente 

com os valores encontrados em outros estudos, demonstrando que quanto antes à 

identificação do caso suspeito e a realização do diagnóstico para confirmação de 

DM, com imediato início de tratamento, maior a chance de sobrevivência entre os 

pacientes com infecção pela N. meningitidis. 

No período de 2007 a 2009 na região Centro-Oeste do Brasil, foram perdidos 

2.590,78 anos de vida saudável, destes 58,02% para mulheres e 41,98% para 

homens. As taxas de DALY em divergência ao que se espera e o que mostra outras 

pesquisas foram maiores para mulheres que para os homens (MACHADO, 2011). 

Analisando-se o DALY por faixas etárias pode-se observar que a faixa etária que 

mais perdeu anos de vida saudável foi a faixa de 0 a 4 anos de idade (1.456,55 

DALY), com taxa de 1,21 anos por 1.000 habitantes; seguido das faixas de 5 a 14 

anos com taxa de 0,16 anos por 1.000 habitantes e de 30 a 44 com 0,10 anos por 

1.000 habitantes. 

No período pré-vacinal as faixas que mais tiveram anos de vida vividos com 

incapacidade (YLD) foram a faixa de 0 a 4 anos de idade, 0,79 anos para homens e 

0,47 anos para mulheres e a faixa de 5 a 14 com 0,56 anos para homens e 0,29 

para mulheres. Nos resultados encontrados por Machado (2011) em sua pesquisa 

as mulheres perdem mais anos de vida saudável que os homens, os resultados 

encontrados neste estudo mostram exatamente o oposto.  

Analisando os anos de vida perdidos por morte prematura (YLL), observa-se 

que o sexo feminino perde mais em anos do que o sexo masculino e principalmente 

nas faixas de 0 a 4 anos e 5 a 14 anos. Observa-se no ano de 2009 uma elevação 
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no DALY e na taxa DALY, podendo ser devido ao aumento de casos nos estados do 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Nos anos de 2011 a 2013, foram perdidos 2268,09 anos de vida saudável, 

destes 51,77% para o sexo masculino e 48,23% para o sexo feminino. Os resultados 

encontrados para o Brasil seguiram o padrão dos encontrados em Portugal, onde o 

DALY acometem mais homens do que mulheres (MACHADO, 2011). As taxas DALY 

foram para o sexo masculino 0,16 anos/1.000 habitantes e para o sexo feminino 

0,15 anos/1.000 habitantes. 

Analisando por faixa etária no sexo masculino, quem mais perdeu anos de 

vida saudáveis foram as faixas de 15 a 29 anos (358,33 anos); seguida das faixas 

de 5 a 14 (294 anos) e 0 a 4 anos (271,62 anos). No sexo feminino de 0 a 4 anos, as 

perdas foram de 456,59 anos de vida saudável; na faixa de 5 a 14 (208,25 anos) e 

na faixa de 15 a 29 anos (223,26 anos). Os resultados demonstram que o sexo 

feminino nas faixas etárias mais jovens perdeu mais anos de vidas ajustados por 

incapacidade que o sexo masculino.  

No período pós-vacinal a faixa etária de 5 a 14 anos para o sexo masculino, 

foi a que mais teve anos de vida vividos com incapacidade (YLD), com 0,60 anos e 

para o sexo feminino foi a faixa de 15 a 29 anos, com 0,25 anos. Demonstrando que 

os homens viveram mais anos com incapacidade que as mulheres. 

Já nos anos de vida perdidos por morte prematura (YLL) os homens na faixa 

etária de 15 a 29 anos perdem cerca de 357,96 anos e as mulheres na mesma faixa 

perdem 223,01 anos. Para o sexo feminino a faixa etária que mais perdeu anos de 

vida por mortes prematuras foi a faixa de 0 a 4 anos, perdendo 456,34 anos. 

Comparando os DALYs e as taxas DALY para DM nos períodos antes e 

depois da introdução da vacina observa-se que o percentual de impacto foi de 17,20 

anos de vidas salvos. Sendo que na faixa de 0 a 4 anos de idade o percentual de 

impacto foi de 45,59 anos, demonstrando que a vacina teve o efeito esperado na 

população alvo, assim como também contribuiu para uma leve redução dos anos 

perdidos nas outras faixas etárias que não recebem as doses da vacina. 

Analisando o DALY nos períodos pré e pós-vacinal, pôde-se observar que os 

anos de vida vividos com incapacidade (YLD) compõem um percentual muito 

pequeno; demonstrando que o principal fator que contribui para a perca de anos 

saudáveis é o YLL, ou seja, os anos de vida perdidos devido a morte prematura 

tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino.  
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Para o estudo foram utilizados dados secundários, obtidos nas bases de 

dados dos sistemas de informação, o que não gerou limitações na realização deste 

estudo e não comprometeram o alcance de seus objetivos, tornando-o mais uma 

ferramenta para auxiliar na análise situacional da doença meningocócica e servir 

como base para outras pesquisas na área e também como um dos estudos 

pioneiros de CGD para Doença meningocócica no Brasil.  



55 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste e em outros estudos tem se verificado que, além do diagnóstico e 

tratamentos, a prevenção por meio de vacina ainda é o método mais indicado para 

reduzir os casos de doença meningocócica. A vacinação tem se mostrado eficiente 

na faixa etária atualmente sob indicação da vacina, as crianças menores de 5 anos, 

se observado o percentual de impacto no DALY. 

Na população alvo da vacina obteve-se um ganho de mais de 45 anos de vida 

saudável, após a introdução da vacina, o que refletiu nas demais faixas etárias 

analisadas neste estudo. 

Com base nos resultados encontrados neste estudo, se faz necessária uma 

mobilização de outros pesquisadores para continuar desenvolvendo cada vez mais 

estudos sobre a efetividade da vacina contra o meningococo C, assim como também 

verificar a necessidade de disponibilizar a vacina para outras faixas etárias, já que 

se observou o deslocamento dos casos para faixas etárias como as de 10 a 29 

anos. 

A utilização de dados secundários para a realização de pesquisas tem sido 

cada vez mais frequente o que reforça a importância do preenchimento correto das 

informações no momento de cadastro nos sistemas de informação que geram as 

bases de dados, reduzindo assim possíveis limitações quanto às análises de dados 

secundários. Foram encontrados altos percentuais de “ignorados” nas variáveis 

disponíveis nos bancos de dados utilizados, caracterizando o não preenchimento ou 

o preenchimento incorreto das informações nos sistemas utilizados.  

Levando em consideração que os estudos de Carga Global de Doenças, já 

somam mais de 20 anos de pesquisa, o Brasil utiliza muito pouco essa metodologia, 

o DALY em pesquisas brasileiras é quase escasso. Recomenda-se que mais 

estudos de CGD sejam feitos para DM nas demais regiões do Brasil, para realizar 

comparação e gerar mais conhecimento; contribuindo para tomada de decisões, 

planejamento de políticas públicas e realocação de recursos na área da saúde.  

 



56 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARATA, R. de C. B. Epidemia de doença meningocócica, 1970/1977. 
Aparecimento e disseminação do processo epidêmico. Rev. Saúde Pública, S. 

Paulo, 1988, vol. 22, p.16-24. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rsp/v22n1/03.pdf > 
 
 
BARROSO, D. E. et al. Doença meningocócica: epidemiologia e controle dos 
casos secundários. Rev. Saúde Pública, 1998, 32 (1): 89-97. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/S003489101998000100014&
pid=S003489101998000100014&pdf_path=rsp/v32n1/2381.pdf&lang=pt> 
 
 
BRANCO, R.G.; AMORETTI, C.F.  e  TASKER, R.C..Doença meningocócica e 
meningite. J. Pediatr. (Rio J.) 2007, vol.83, n.2, suppl., pp. S46-S53. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/S0021-
75572007000300006&pid=S0021-
75572007000300006&pdf_path=jped/v83n2s0/a06v83n2s0.pdf&lang=pt> 
 
 
BRASIL a. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 
de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso/ 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. – 8.ed.rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 448p.: 
II. – Série B. Textos Básicos de Saúde. 
 
 
BRASIL b. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Relatório sobre 
a introdução da Vacina Meningocócica C (Conjugada) no Calendário de 
Vacinação da Criança. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde no Brasil - Contribuições para a Agenda de 
Prioridades de Pesquisa/Ministério da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2004. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Saude.pdf> 
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica/ Ministério da 
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – 7. Ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 816p. Série A. 
Normas e Manuais Técnicos. 
 
 
BRASIL. Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Superintendência de Vigilância a 
Saúde.Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Situação epidemiológica das 
meningites na Bahia. Bol. Epidemiol., v. 6, n. 1, 2012. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Saude.pdf


57 
 

 
CARDOSO, C.W. Efetividade da vacina meningocócica C conjugada e 
caracterização da Neisseria meningitidis em Salvador, Bahia. 99 f. il. Tese 

(Doutorado) – Fundação Oswaldo Cruz, Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, 
Salvador, 2014. Disponível em: 
<http://arca.icict.fiocruz.br/bitstream/icict/9046/2/Cristiane%20Wanderley%20Cardos
o.2014.pdf> 
 
 
CAUGANT, D. A.; MAIDEN, M. C. J. Meningococcal carriage and disease – 
Population biology and evolution. Vaccine, v. 27, p. B64-B70, 2009. Disponível 

em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2719693/> 
 
 
DE FARIA, S.M.; FARHAT, C.K. Meningites bacterianas-diagnóstico e 
conduta. Jornal de Pediatria, v. 99, n. 75 -Supl 1, p. S46, 1999. Disponível em: 
<http://www.orlandopereira.com.br/clipping/Meningites%20bacterianas.pdf> 
 
 
FERREIRA , A.W. & ÁVILA, S.L.M. Diagnóstico laboratorial das principais 
doenças Infecciosas e Auto- Imunes, 2° Ed., 2001, Editora GUANABARA 

KOOGAN S.A. 
 
 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. 
Memento terapêutico 2014 / Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos. – Rio de Janeiro: Fiocruz, 2014. 95 p 
 
 
GAMA, S.G.N.; FELDMAN MARZOCHI, K.B. and  BORGES DA SIVEIRA FILHO, 
G. Caracterização epidemiológica da doença meningocócica na área 
metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil, 1976 a 1994. Rev. Saúde Pública. 1997, 
vol.31, n.3, pp. 254-262. Disponível em: 
<http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v31n4/2279.pdf>  
 
 
INSTITUTO DE MÉTRICA E AVALIAÇÃO EM SAÚDE. Estudo de Carga de 
Doença Global: gerando evidências, informando políticas de saúde. Seattle, 
WA: IHME, 2013. Disponível em: 
<http://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2013/GBD_Generatin
gEvidence/IHME_GBD_GeneratingEvidence_FullReport_PORTUGUESE.pdf> 
 
 
LEME, M. V.; ZANETTA, D.M.T. A doença meningocócica na região de 
Sorocaba, São Paulo, Brasil, no período de 1999 a 2008. Cad. Saúde Pública. 

2012, vol.28, n.12, pp. 2397-2401. Disponível em: 
<http://www.scielosp.org/pdf/csp/v28n12/20.pdf> 
 
 

http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v31n4/2279.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v28n12/20.pdf


58 
 

MACHADO, V.; LIMA, G.; TEIXEIRA, C. and FELÍCIO, M.M.Carga Global da 
Doença na região Norte de Portugal. Abril, 2011. Disponível em: 
<http://portal.arsnorte.minsaude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/
Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20Conteudos/Carga_Global_Doenca_Regiao_
Norte_2004.pdf> 
 
 
MASUDA, E.T. et al. Mortalidade por doença meningocócica no Município de 
São Paulo, Brasil: características e preditores. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, 2015, 31(2):405-416. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/csp/v31n2/0102-311X-csp-31-02-00405.pdf> 
 
 
MORAES, J.C. e BARATA, R. de C. B.. A doença meningocócica em São Paulo, 
Brasil, no século XX: características epidemiológicas. Cad. Saúde Pública, Rio 

de Janeiro, 2005, 21(5):1458-1471. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n5/19.pdf> 
 
 
MORENO, G. et al. Caracterización clínica de los casos de enfermedad 
meningocóccica por serogrupo W135 confirmados durante el año 2012 en 
Chile. Rev Chilena Infectol. 2013; 30 (4): 350-360. Disponível em 
<http://www.scielo.cl/pdf/rci/v30n4/art02.pdf> 
 
 
MURRAY, P. R. et al. Manual of Clinical Microbiology. 9 ed., 2007. v. 1, cap. 39, p. 
601-617. 
 
 
MURRAY, C J. Quantifying the burden of disease: the technical basis for 
disability-adjusted life years. Bulletin of the World Health Organization. v. 72, n. 3, 

p. 429–45, 1994. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2486718>. 
 
 
MURRAY, C.J.L & LOPEZ, A.D. 1996a. Estimating causes of death: new methods 
and global and regional applications for 1990, pp. 117-200. In CJL Murray & AD 
Lopez (ed). The Global Burden of Disease: a comprehensiveassessment of mortality 
and disability from diseases,injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020. 
Harvard School of Public Health, Harvard. 
 
 
MURRAY, C.J.L & LOPEZ, A.D. 1996b. The Global Burden of Disease in 1990: final 
results and their sensitivity to alternative epidemiologic perspectives, discount rates, 
age-weightsand disability weights, pp. 246-293. In CJL Murray & AD Lopez (ed). The 
Global Burden ofDisease: a comprehensive assessment of mortality anddisability 
from diseases, injuries, and risk factors in1990 and projected to 2020. Harvard 
School of Public Health, Harvard. 
 
 

http://portal.arsnorte.minsaude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20Conteudos/Carga_Global_Doenca_Regiao_Norte_2004.pdf
http://portal.arsnorte.minsaude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20Conteudos/Carga_Global_Doenca_Regiao_Norte_2004.pdf
http://portal.arsnorte.minsaude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Conte%C3%BAdos/Sa%C3%BAde%20P%C3%BAblica%20Conteudos/Carga_Global_Doenca_Regiao_Norte_2004.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n5/19.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/rci/v30n4/art02.pdf


59 
 

NUNES, C.L.X. e GUIMARÃES, L.A. Avaliação dos fatores de risco para óbito 
em pacientes com doença meningocócica, Salvador, Bahia. Revista Baiana de 
Saúde Pública. 2013, v.37, Suplemento 1, p.22-34. Disponível em: 
<http://files.bvs.br/upload/S/0100-0233/2013/v37nSupl_1/a3423.pdf> 
 
 
NUNES, C.L.X.; BARRETO, F.M.G. and SACRAMENTO, J.R. Impacto da 
vacinação contra o meningococo c na ocorrência de doença meningocócica 
em hospital especializado. Revista Baiana de Saúde Pública.  v.37, Suplemento 1, 

p.108-121. Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/0100-
0233/2013/v37nSupl_1/a3428.pdf> 
 
 
NUNES, C.L.X. et al.  Prevalência de sorogrupos de Neisseria meningitidis 
causadores de doença meningocócica no estado da Bahia de 1998 a 2007. 
Revista Baiana de Saúde Pública. 2011.  v.35, n.3, p.676-686. Disponível em: 
<http://files.bvs.br/upload/S/0100-0233/2011/v35n3/a2644.pdf> 
 
 
OLIVEIRA, A.F. Carga global de doença no Brasil: o papel de fatores de risco 
como o tabagismo e o excesso de peso. Tese de Doutorado. Escola Nacional de 

Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz. 2009. Disponível em: 
<http://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/2556/1/ENSP_Tese_Oliveira_Andreia_Ferr
eira.pdf> 
 
 
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA DESENVOLVIMENTO.Os objetivos de 
desenvolvimento do milênio para 2015. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/> 
 
 
REQUEJO, H.I.Z.  A meningite meningocócica no mundo: dois séculos de 
história das epidemias. São Paulo; Edições Inteligentes; 2005. 271 p.  
 
 
SAFADI, M.A.P.; BEREZIN, E.N. and  OSELKA, G.W. Análise crítica das 
recomendações do uso das vacinas meningocócicas conjugadas. J. Pediatr. 
(Rio J.). 2012, vol.88, n.3, pp. 195-202. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.2223/JPED.2167&pid=S0021-
75572012000300003&pdf_path=jped/v88n3/v88n03a03.pdf&lang=pt>  
 
 
SAFADI, M.A.P.; CINTRA,O.A. Epidemiology of meningococcal disease in Latin 
America: current situation and opportunities for prevention. Neurol Res. 

2010;32:263-71. 
 
 
SAFADI, M.A.P.;  BARROS, A.P. Vacinas meningocócicas conjugadas: eficácia e 
novas combinações. J. Pediatr. (Rio J.). 2006, vol.82, n.3, suppl., pp. s35-s44. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jped/v82n3s0/v82n3sa05.pdf>  
 

http://files.bvs.br/upload/S/0100-0233/2011/v35n3/a2644.pdf
http://www.pnud.org.br/


60 
 

 
SALOMON, J. A. et. al. Common values in assessing health outcomes from 
disease and injury: disability weights measurement study for the Global 
Burden of Disease Study 2010. The Lancet. , 2012, v. 380, p. 2129-2143. 
 
 
SANTOS, M.L.;  RUFFINO-NETTO, A. Doença meningocócica: situação 
epidemiológica no Município de Manaus, Amazonas, Brasil, 1998/2002. Cad. 
Saúde Pública. 2005, vol.21, n.3, pp. 823-829. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/S0102311X2005000300016&
pid=S0102-311X2005000300016&pdf_path=csp/v21n3/16.pdf&lang=pt> 
 
 
SÃO PAULO (ESTADO). SECRETARIA DA SAÚDE. COORDENADORIA DE 
CONTROLE DE DOENÇAS. CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA "PROF. 
ALEXANDRE VRANJAC". DIVISÃO DE IMUNIZAÇÃO/DIVISÃO DE DOENÇAS DE 
TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA. Informe técnico: vacina conjugada contra o 
meningococo c. São Paulo; CVE; 2010. 10 p. Disponível em: 
<http://periodicos.ses.sp.bvs.br/pdf/bepa/v7n81/v7n81a03.pdf> 
 
 
SOUZA, D.A.G. e GAGLIANI, L.H. Estudo retrospectivo da meningite 
meningocócica no estado de São Paulo.  Revista UNILUS Ensino e Pesquisa, 

2011, v. 8, n. 15, p. 32-44. Disponível em: 
<http://revista.lusiada.br/index.php/ruep/article/view/57/u2011v8n15e57> 
 
 
SCHRAMM, J. M.A. et al. Transição epidemiológica e o estudo de carga de 
doença no Brasil. Ciênc. saúde coletiva. 2004, vol.9, n.4, pp. 897-908. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/csc/v9n4/a11v9n4> 
 
 
TAUIL, M. C. et al. Meningococcal disease before and after the introduction of 
meningococcal serogroup C conjugate vaccine. Federal District, Brazil.  
The Brazilian Journal of Infectious Diseases, 2014. 18(4): 379-386. 
 

http://pesquisa.bvs.br/brasil/?lang=pt&q=au:%22S%C3%A3o%20Paulo(Estado).%20Secretaria%20da%20Sa%C3%BAde.%20Coordenadoria%20de%20Controle%20de%20Doen%C3%A7as.%20Centro%20de%20Vigil%C3%A2ncia%20Epidemiol%C3%B3gica%20%22Prof.%20Alexandre%20Vranjac%22.%20Divis%C3%A3o%20de%20Imuniza%C3%A7%C3%A3o/Divis%C3%A3o%20de%20Doen%C3%A7as%20de%20Transmiss%C3%A3o%20Respirat%C3%B3ria%22
http://pesquisa.bvs.br/brasil/?lang=pt&q=au:%22S%C3%A3o%20Paulo(Estado).%20Secretaria%20da%20Sa%C3%BAde.%20Coordenadoria%20de%20Controle%20de%20Doen%C3%A7as.%20Centro%20de%20Vigil%C3%A2ncia%20Epidemiol%C3%B3gica%20%22Prof.%20Alexandre%20Vranjac%22.%20Divis%C3%A3o%20de%20Imuniza%C3%A7%C3%A3o/Divis%C3%A3o%20de%20Doen%C3%A7as%20de%20Transmiss%C3%A3o%20Respirat%C3%B3ria%22
http://pesquisa.bvs.br/brasil/?lang=pt&q=au:%22S%C3%A3o%20Paulo(Estado).%20Secretaria%20da%20Sa%C3%BAde.%20Coordenadoria%20de%20Controle%20de%20Doen%C3%A7as.%20Centro%20de%20Vigil%C3%A2ncia%20Epidemiol%C3%B3gica%20%22Prof.%20Alexandre%20Vranjac%22.%20Divis%C3%A3o%20de%20Imuniza%C3%A7%C3%A3o/Divis%C3%A3o%20de%20Doen%C3%A7as%20de%20Transmiss%C3%A3o%20Respirat%C3%B3ria%22
http://pesquisa.bvs.br/brasil/?lang=pt&q=au:%22S%C3%A3o%20Paulo(Estado).%20Secretaria%20da%20Sa%C3%BAde.%20Coordenadoria%20de%20Controle%20de%20Doen%C3%A7as.%20Centro%20de%20Vigil%C3%A2ncia%20Epidemiol%C3%B3gica%20%22Prof.%20Alexandre%20Vranjac%22.%20Divis%C3%A3o%20de%20Imuniza%C3%A7%C3%A3o/Divis%C3%A3o%20de%20Doen%C3%A7as%20de%20Transmiss%C3%A3o%20Respirat%C3%B3ria%22
http://periodicos.ses.sp.bvs.br/pdf/bepa/v7n81/v7n81a03.pdf


61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO



FACULDADE DE CIÊNCIAS DA 
SAÚDE DAUNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA - CEP/FS-UNB 

 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Avaliação do impacto da introdução da vacina na morbi-mortalidade por Doença 
Meningocócica na Região Centro-Oeste do Brasil nos anos de 2007 a 2013. 

Pesquisador: Wildo Navegantes de Araujo
Área Temática: 
Versão:  2 
CAAE: 33829414.9.0000.0030 

Instituição Proponente: Faculdade de Ceilândia - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

 

 
DADOS DO PARECER 

 
Número do Parecer: 845.111 
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Apresentação do Projeto: 

Existem vários tipos de meningites causadas tanto por vírus quanto por bactérias. Um dos principais 

agentes etiológicos causadores de meningites bacterianas é a Neisseria meningitidis (meningococo), uma 

bactéria em forma de diplococos gram-negativos, que se apresenta em vários sorogrupos, sendo os mais 

importantes: A, B, C, W135 e Y. É uma doença de notificação compulsória e investigação obrigatória e está 

associada a altas taxas de mortalidade e letalidade no Brasil e no mundo, sendo assim, considerada um 

sério problema de saúde pública. Em 1974 houve uma epidemia de meningite meningocócica no Brasil, 

causada pela bactéria N. meningitidis, levando a ocorrência da primeira Campanha Nacional de Vacinação 

contra a Meningite Meningocócica em 1975. As primeiras vacinas eram de uso restrito, sendo utilizadas 
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principalmente para contenção de epidemias. As vacinas são específicas para cada sorogrupo e atualmente 

estão disponíveis e introduzidas no Calendário de Vacinação a vacina meningocócica AC (polissacarídica) e 

a antimeningocócica conjugada do sorogrupo C. Tendo em vista a importância da vacinação para controle e 

prevenção de agravos como a meningite, se faz necessário um estudo de carga de doença incluindo o 

coeficiente de incidência, mortalidade e o cálculo dos Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade 

(DALY) para mensurar o impacto da cobertura vacinal na região Centro-Oeste antes e depois da 

implantação da vacina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo da Pesquisa: 

• Avaliar o impacto da introdução da vacina na morbi-mortalidade por Doença Meningocócica na Região 

Centro-Oeste entre os anos de 2007-2009 e 2011-2013. 

Objetivos Específicos: 

• Estimar o coeficiente de incidência da doença meningocócica; 

• Descrever a distribuição espaço-temporal da taxa de mortalidade da doença meningocócica; 

• Analisar a distribuição do coeficiente de incidência e da taxa de mortalidade na faixa etária sob indicação 

de uso da vacina meningocócica; 

• Quantificar o DALY da doença meningocócica na região, no período e segundo idades especificas e sexo. 
 

 
 
 
 
 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

A coleta e análise dos dados irá permitir mensurar o impacto da cobertura vacinal na morbi-mortalidade por 

doença meningocócica na região Centro-Oeste, ressaltanto assim a importância do estudo para auxiliar no 

processo de gestão, na tomada de decisões e possivelmente como embasamento para novas políticas na 

área de imunização, incentivando possível realocação de recursos financeiros para a incorporação de novos 
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grupos populacionais para uso dos imunobiológicos já disponíveis para doença meningocócica. Os 

pesquisadores não utilizarão os dados nominais que permitem identificar o sujeito, de forma que está 

garantida a privacidade, confidencialidade e anonimato dos dados analisados, o que não fragiliza o alcance 

dos objetivos. A pesquisa não oferece malefícios aos sujeitos inseridos na amostra, bem como espera-se 

que os seus resultados permitam reflexões sobre como um programa de vacinação demonstra a aplicação 

de políticas públicas com equidade na região Centro-Oeste. 
 
 
 
 
 
 
 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, retrospectiva, exploratória, quantitativa, com a perspectiva de avaliar o 

impacto da Doença Meningocócica – DM (Classificação Internacional de Doenças – CID 10 – A39.0 a 

A39.2), comparando por unidade federada a morbi-mortalidade (taxa de incidência e mortalidade) e o DALY 

em dois períodos, o período prévio à implementação da vacina conjugada do tipo C, (2007 a 2009) e a fase 

posterior (2011 a 2013), como período pós-vacinal.Serão utilizados os 

casos notificados e os óbitos registrados na população residente da região Centro-Oeste do Brasil durante o 

período de 2007 a 2013. Serão utilizados as estimativas populacionais e o Censo Demográfico de 2010 

disponível pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para uso dos denominadores 

populacionais no período de estudo. Para a descrição dos óbitos e cálculo da mortalidade por DM serão 

utilizados os dados do Sistema de Mortalidade (SIM) não nominais e para a descrição dos casos e cálculo 

do coeficiente de incidência de DM, serão utilizados os dados não nominais de notificação do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os bancos de dados utilizados para a realização da 

pesquisa serão solicitados ao Ministério da Saúde.No cálculo das taxas de incidência serão utilizados como 
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numerador os casos confirmados de DM e como denominador as estimativas populacionais anuais do 

período anterior e posterior à vacinação. Para as taxas de mortalidade, serão no numerador os óbitos por 

DM e no denominador as estimativas populacionais anuais do período anterior à vacinação e a população 

anual no período pós-vacinal. A letalidade será calculada considerando o total de óbitos por DM como 

numerador e o total de casos confirmados de DM no denominador. As taxas de DALY serão calculadas por 

100.000 habitantes, estratificadas por sexo e faixa etária (Murray & Lopez, 1996a; 1996b). Serão utilizados 

para manipulação dos dados, os Softwares Microsoft Excel e Epinfo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram analisados os seguintes documentos nessa etapa: 

Informações Básicas do Projeto -PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_361969.pdf   de 

03/10/2014 10:17:03 

Outros  - Carta em resposta às pendências.PDF   de  03/10/2014 10:15:01 

Declarações Diversas - Dispensa de TCLE.jpg de  03/10/2014 10:13:56 

Projeto Detalhado - TCC - Impacto de Cobertura Vacinal(Versão Atualizada).docx   de   03/10/2014 10:12:38 

Declarações Diversas - Termo de Concordância - SIM e SINAN.jpg      de 03/10/2014 10:13:27 

Declarações Diversas - Termos de Concordância - SIPNI.jpg de 03/10/2014 10:13:12 
 
 
 
 

Recomendações: 

Não se aplica. 
 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após análise dos documentos apresentados em resposta as pendências nessa etapa da análise, observa- 

se: 

1 - Por se tratar de análise de banco de dados, entende-se não haver necessidade de aplicação do TCLE. 

Entretanto, os pesquisadores deverão solicitar formalmente, para apreciação deste Comitê, a 
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dispensa de 

TCLE. PENDÊNCIA ATENDIDA. 

2 - No item metodologia, há a informação de que os "bancos de dados utilizados para a realização da 

pesquisa serão solicitados ao Ministério da Saúde." Dessa forma, solicita-se aos pesquisadores que anexem 

o Termo de Concordância do Ministério da Saúde, liberando o acesso aos bancos de dados. PENDÊNCIA 

ATENDIDA 

Solicita-se que os pesquisadores encaminhem carta em resposta às pendências emanadas, apontando 

todas as alterações realizadas (parágrafo, página e arquivo modificado). PENDÊNCIA ATENDIDA 

 

Pendências sanadas. O protocolo de pesquisa está em conformidade com a Resolução CNS 466/2012 e 

suas complementares. 
 

 
 
 
 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 
 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Em acordo com a Resolução 466/12 CNS, ítens X.1.- 3.b. e XI.2.d, os pesquisadores responsáveis deverão 

apresentar relatórios parcial semestral e final do projeto de pesquisa, contados a partir da data de 

aprovação do protocolo de pesquisa. 
 

 
 
 

BRASILIA, 27 de Outubro de 2014 
 

 
 

Assinado por: 

Marie Togashi 
(Coordenador) 
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