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NOTA INFORMATIVA Nº 54 - 08 de setembro de 2022 

 
 

Assunto: Ampliação da oferta da vacina meningocócica ACWY (Conjugada) para os 
adolescentes não vacinados entre 11 e 14 anos de idade (de forma temporária) e ampliação 
da oferta da vacina HPV4 para meninos de 09 a 14 anos de idade 

 

1. Ampliação do uso temporário da vacina meningocócica ACWY (Conjugada) 

 

Considerando que a vacina ACWY (Conjugada) encontra-se disponível no Calendário 

Nacional de Vacinação para adolescentes de 11 e 12 anos de idade, tendo como indicação 

administrar 1 (uma) dose ou 1 (um) reforço, esta foi implantada na rotina de vacinação dos 

adolescentes em 2020. Informa-se, ainda, que está vacina também é utilizada nos Centros de 

Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) conforme indicação no manual desses 

Centros. 

Destarte, devido à baixa cobertura vacinal o Ministério da Saúde/MS, por meio de 

Comunicado encaminhado no dia 07/09/2022, recomenda o uso TEMPORÁRIO da vacina 

meningocócica ACWY (Conjugada) até junho de 2023 para adolescentes de 13 e 14 anos de 

idade. Esta medida tem por finalidade a proteção contra a DM, pelos sorogrupos A, C, W e Y, 

além de otimizar o uso das doses da referida vacina, em virtude do baixo consumo desta 

vacina nos últimos anos, e da existência de quantitativo de doses da mesma. 

 

2. Ampliação da oferta da vacina HPV4 para meninos de 09 a 14 anos de idade 

 

Considerando que a vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) foi incorporada de 

forma escalonada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em 2014 e atualmente é aplicada em 

meninas e adolescentes do sexo feminino, entre 9 e 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 

29 dias), meninos e adolescentes dos sexo masculino entre 11 e 14 anos (14 anos, 11 meses 

e 29 dias) de idade e para grupos com condições clínicas especiais até os 45 anos (vivendo 

com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos). 

Dessa forma, mediante inúmeras evidências do impacto positivo da vacinação contra o 

HPV para a saúde dos adolescentes, o Ministério da Saúde/MS, iguala a indicação da vacina 

HPV de meninos e meninas, de 09 a 14 anos de idade a partir de setembro de 2022. 

Reforçamos a importância de que sejam tomadas medidas para que se aumente a 

adesão dos adolescentes a essas importantes vacinas, com um trabalho integrado junto a 

Atenção Primária em Saúde, engajamento dos profissionais de saúde, com o setor 

educacional para o envolvimento dos professores e dos familiares. 
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A Equipe da Coordenação Estadual de Imunização se coloca à disposição para 

orientações e outros esclarecimentos, fone: (83) 3211-9052 e e-mail: pni@ses.pb.gov.br e 

administrativo.pni@ses.pb.gov.br. 

 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Talita Tavares Alves de Almeida 
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde 

Mat: 173.656-6 

Franciélia Carvalho Leite de Oliveira 
Coordenadora do Núcleo Estadual de 

Imunizações – SES/PB 
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