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, o meningococo
segundo lugar entre as causas de doenc
20% dos casos em todas as faixas etárias. Com a
introduc

,ea

consequente reduc

.
A Vacina

tecnologia chamada vacinologia reversa, que através do sequenciamento
genômico da bactéria, identificou algum
comuns à maioria das diferentes cepas de meningococos B circulantes no
mundo, embora em proporc
. No Brasil, essa combinac
permite

estima
.

Indicac
Indicada para a imunizac
contra doenc

2 meses de idade
Neisseria meningitidis do

50 anos de idade, e
recomendada de forma rotineira para crianças e adolescentes.
Indivíduos com fatores de risco, até 50 anos de idade, devem também ser
imunizados (asplenia anatômica ou funcional, deficiência de complemento,
portadores de HIV/AIDS, microbiologistas que manuseiam a bactéria e
indivíduos sob terapia com eculivizumab (anticorpo monoclonal). Para
controle de surtos relacionados ao meningococo B, também o uso da
vacina deve ser considerado.
Contraindicac
Anafilaxia a algum componente ou a dose anterior da vacina.
Administrac

nea com outras vacinas

as conjugadas,
pólio, hepatite B, tríplice viral, tetra viral e varicela.
Ainda não foram publicados os dados de não interferência de resposta
imune quando da aplicação simultânea das vacinas meningocócica B e C,
bem como com a pólio oral.
Esses dados já foram coletados, inclusive brasileiros, e em breve serão
publicados. Por se tratar de vacinas inativadas e de baixíssima
plausibilidade biológica de que possa haver alguma interferência, e pelo
fato de que a aplicação simultânea com as vacinas de 2, 4 e 6 meses eleva
muito a incidência de febre, a SBIm optou por recomendar a vacina
meningocócica B aos 3, 5 e 7 meses.

Advertências e precauc
A administrac

a febril aguda grave.
.

a gestac

. No entanto, a vacinac

gestante quando existe um claro risco de exposic
. O
mesmo ocorre com a amamentac

risco

de

.

reac
.

Eventos adversos
Pode ocorrer febre alta, principalmente em lactentes e crianc

72 horas.
Reac
local de injec
da incidencia ou da gravidade das reac
reforco.

: dor, eritema e edema no

Esquema de doses

do
vacinac
2 a 5 meses

Intervalo
entre doses

Reforco

2 meses

Uma dose entre 12 e 15 meses

3 doses

U
6 a 11 meses

2 doses

2 meses

12 meses a 10
anos

2 doses

2 meses

a partir de 11
anos

2 doses

1 mês

necessidade de reforcos
necessidade de reforcos

Recomendac
A SBIm sugere o seguinte esquema de doses para a rotina de vacinac
contra a doenca

as:



;



;
;




conjugada) e Menin

.

Para adolescentes o esquema recomendado é de duas doses com intervalo
de 1 mês.
A vacinac

ser iniciada o mais precocemente, visto o risco da doenca

no primeiro ano de vida. Lactentes, crianc
vacinados, devem iniciar a vacinac
.

