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Para saber mais, clique aqui: 
“Perguntas e Respostas sobre Meningite” 

:: Informação para sua qualidade de vida ::

Hoje, já é possível se proteger dos 5 tipos
causadores de doença meningocócica:

Meningococo A Responsável pela maior epidemia de meningite no Brasil, a de 1974. 
Hoje, praticamente não circula no país, mas é ainda uma importante 
causa de meningite em países da África.

Meningococo B É o responsável por cerca de 20% das meningites meningocócicas no 
Brasil, sendo que, entre os menores de 5 anos, responde por cerca de 
40-50% dos casos.

Meningococo C A vacinação rotineira de crianças menores de 2 anos promoveu 
uma redução no número de casos desse sorogrupo nessa faixa etária. 
No entanto, continua sendo o principal causador de meningite 
meningocócica no Brasil (71% dos casos).

Meningococo W A incidência desse meningococo vem crescendo nos últimos anos e hoje 
já é responsável por cerca de 10% dos casos no Brasil. No Sul do país já 
responde por 20-25%. Em nosso país vizinho, Argentina, responde por 
55% dos casos.

Meningococo  Y É responsável por cerca de 8% das doenças meningocócicas no Brasil. 
É também um importante causador de doença nos EUA.

Agora que sabe que você e sua família podem contar com proteção contra os tipos de meningite 
A, B, C, W e Y, converse com seu médico sobre a melhor estratégia para colocar a vacinação em dia.

PREVENÇÃO!

Existem diversos 
tipos de meningite. 

As que mais 
preocupam são 
causadas por 

meningococos, uma 
bactéria que é a 

principal agente de 
epidemias e óbitos.

Além da meningite 
meningocócica, os 

meningococos 
podem causar a 

meningococcemia 
(infecção generalizada) 
e uma combinação 
destas duas formas 
de doença invasiva, 
ainda mais grave.

Dentre as 
meningites 

meningocócicas, as 
mais comuns são 
provocadas pelos 

meningococos tipos 
A, B, C, W e Y. 

A doença só é 
transmitida de uma 
pessoa para a outra, 

mas nem sempre 
isso se dá a partir de 

alguém doente. 
Portadores 

saudáveis da 
bactéria (geralmente 
adolescentes e adultos 

jovens) também 
podem transmiti-la e 
sequer sabem que 

isso ocorre.

A transmissão acontece por meio de gotículas de saliva expelidas durante 
uma conversa, tosse, espirro, beijo. 

A forma mais eficiente de prevenir a doença é a vacinação.

S a i b a  t a m b é m !

Meningite 
meningocócica
não é sempre
a mesma
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UMA NOVA ALIADA

Quer entender por quê? Então, se liga nas informações abaixo.

Até o ano passado, não existia vacina contra 
a meningite B. Felizmente, este ano, a vacina 
BEXSERO® já está disponível no Brasil, aprovada pela 
Anvisa para a faixa etária que vai dos 2 meses de vida 
até os 50 anos.

A vacina contra a meningite B vem se somar à 
prevenção contra as doenças meningocócicas, 
realizada, até agora, com as vacinas C e ACWY.

A prioridade é vacinar crianças e adolescentes, mas 
adultos também podem se proteger.
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