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Início Referências

Importância da necessidade das doses de reforço aos 5-6 anos 
e aos 11-12 anos 

Você sabia que, além de as crianças se vacinarem contra 
a meningite meningocócica nos primeiros meses de 
vida, também é recomendado reforço entre 5 e 6 anos e, 
novamente, aos 11 anos ou após 5 anos da última dose.

A meningite meningocócica é uma infecção da membrana 
que envolve o cérebro e a medula espinhal e é causada pela 
bactéria Neisseria meningitidis, com risco de sequelas graves, 
como surdez e amputações de membros e até mesmo óbito 
em 24 horas.1-4
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Por ser uma doença rápida e imprevisível, as estratégias de 
prevenção por meio da vacinação são cruciais, reduzindo o 
transporte e a disseminação, mas também criando a conhecida 
proteção de rebanho.5  
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Em bebês e crianças pequenas é maior a relevância da 
doença; um novo pico ocorre entre adolescentes, que também  
desempenham papel fundamental na transmissão da meningite 
devido ao maior percentual dessas bactérias em suas narinas e à 
transmissão às pessoas com quem convivem.1,5,6 

1ª dose: 3 meses
2ª dose: 5 meses

Reforço:
Entre 12 e 
15 meses

Reforço:
Entre 5 e 

6 anos

Reforço:
A partir de 

11 anos

Quando se vacinar contra a 
meningite meningocócica ACWY?



Início Referências

Além da vacinação na primeira infância, é necessária a 
aplicação de dose de reforço devido à redução da eficácia da 
vacina com o passar do tempo e pelo entendimento de que 
as altas taxas de anticorpos circulantes são necessárias para a 
proteção contra a doença meningocócica invasiva.7 

Por isso mesmo, é melhor prevenir que remediar.1,2,6 

E como fazemos essa prevenção? A melhor forma de prevenção é 
por meio da vacinação.2
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A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) recomenda 
sempre que possível a proteção contra a doença 
meningocócica com a vacina ACWY, com doses aos 3 e 5 
meses e reforço entre 12 e 15 meses de idade.2,8 Nova dose 
deve ser aplicada cinco anos depois, entre 5 e 6 anos de 
idade, e novamente aos 11 anos ou após cinco anos da última 
dose.2,8

A vacina ACWY está disponível gratuitamente nos postos de 
saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) para adolescentes de 11 
e 12 anos e para demais idades na rede privada de vacinação.
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É fundamental seguir o calendário de vacinação recomendado 
pelas Sociedades Médicas. Consulte sempre o(a) seu(sua) 
médico(a).
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