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Assunto: Análise e divulgação das coberturas vacinais da Meningo C <1 ano de idade 

do Estado da Paraíba até julho de 2022. 

 

 Considerando que a vacina meningocócica C (Conjugada) encontra-se 
disponibilizada no Calendário Nacional de Vacinação para os seguintes grupos:  

✓ Crianças menores de cinco anos, sendo administrada em esquema de duas doses, aos 3 e 5 
meses de vida, e uma dose de reforço, preferencialmente, aos 12 meses de idade.  

✓ Crianças que por algum motivo perderam a oportunidade de receber a vacina nas idades 
indicadas, recomenda-se a administração de uma dose até os 4 (quatro) anos, 11 meses e 29 
dias de idade,  

✓ utilizada nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) conforme o 
Manual dos CRIE. 

Considerando que a vacina ACWY (Conjugada) encontra-se disponível no Calendário 
Nacional de Vacinação para os seguintes grupos: 

✓ para adolescentes de 11 e 12 anos de idade, tendo como indicação administrar 1 (uma) dose 
ou 1 (um) reforço; 

✓ utilizada nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) conforme 
indicação no manual dos CRIE. 

Considerando que a meta indicada pelo Ministério da Saúde da cobertura vacinal para 
vacina meningocócica C (Conjugada) é de 95% dentro do público indicado para receber o 
imunizante.  

Compartilhamos as coberturas vacinais no Estado da Paraíba no ano de 2020 e 2021, 
para a meningocócica C (conjugada), onde se possível observa as baixas coberturas desde 
2020, e queda de cobertura a cada ano avaliado nos dois públicos alvo. 

 

Público 2020 2021 

Menores de um ano 75,58% 68,01% 

Crianças de até um ano 72,86% 65,18% 

 
Bem como, cobertura parcial já registrada no Estado, em menores de um ano e em 

crianças de até um ano, no primeiro semestre do ano de 2022 o que demostra uma tendência 
de termos coberturas melhores que as já evidenciadas no ano de 2021.  

Público 2022* 

Menores de um ano 59,68% 

Crianças de até um ano 61,00% 

* Dados até julho de 2022 
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Figura 1. Mapa da Cobertura Vacinal da Meningo C <1 ano de idade do Estado da Paraíba, doses aplicadas 

até julho de 2022. 

 
META DA MENINGO C: 95% 

 Municipios com cobertura <95% 

 Municipios com cobertura >=95% 

 
 Dos 223 municípios, apenas 48 tem tiveram cobertura >=95% e demais 175 municípios 

com cobertura < 95%.  

Como uma das estratégicas já divulgadas pelo Ministério da Saúde/MS devido as 

baixas coberturas, no dia 14/06/2022 e no dia 07/09/2022 foi divulgado, recomendação do uso 

TEMPORÁRIO da vacina meningocócica C (Conjugada) até fevereiro de 2023 para crianças 

(a partir dos 5 anos de idade) e adolescentes (até 10 anos de idade) não vacinados, assim 

como para trabalhadores da saúde. E o uso TEMPORÁRIO da vacina meningocócica 

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

Essa medida visa aumentar a proteção contra a DM, considerando as baixas coberturas 

vacinais em crianças, 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. 

Logo, a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, ratifica a necessidade de 

estratégias a serem desencadeadas para otimizar acesso, oferta e registro oportuno dessas 

doses aplicadas, evitando assim o aumento de casos DM que podem ser evitados com a 

imunização. 

 A Equipe da Coordenação Estadual de Imunização se coloca à disposição para 

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

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

                 
 
 

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


NOTA INFORMATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

Executiva Vigilância em Saúde 

GERÊNCIA: GERÊNCIA OPERACIONAL: NÚCLEO: 

Nº: 57 
 

Vigilância Epidemiológica Imunização 

Secretaria de Estado da Saúde 
Av. Dom Pedro II, 1826 – Torre CEP 58.040-440 
João Pessoa/PB, (83) 3218-7321 

 
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 


