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INFORME  EPIDEMIOLÓGICO - 2011  

DOENÇA MENINGOCÓCICA 
 

 A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Campinas vem por meio deste 
informar quanto a situação epidemiológica atual da doença meningocócica no 
município no ano de 2011. 
 
 Até o dia 12/05/2011  foram confirmados 13 casos de doença meningocócica 
em pacientes residentes em Campinas. Considerando terem sido 6 os casos com 
evolução para óbito, a letalidade estabelecida, até o momento, é de 46,1%. Um caso 
permanece internado em estado grave. No ano de 2010, foram confirmados um total 
de 54 casos, sendo 20 o número de casos no período entre Janeiro e Maio. 
Considerando todo o ano de 2010, a taxa de letalidade associada a doença foi de 
38,4%. 
 
 Em relação aos sorogrupos envolvidos, se observa em 2011, assim como em 
anos anteriores,  a manutenção do sorogrupo C como o mais prevalente (8 casos 
[61,5%]). Adicionalmente, foram observados 3 casos pelo sorogrupo B e 1 caso pelo 
sorogrupo Y; em 1 caso, a caracterização do sorogrupo se encontra em andamento.  

 
 A faixa etária dos pacientes variou entre 4 anos e 52 anos, havendo uma 
predominância da doença entre adultos jovens (média: 24 anos; mediana: 20 
anos).  

 
 Na maioria dos casos a apresentação clínica foi a forma mais grave da 
doença, a meningococcemia (76,9%). Em 3 casos a doença se manifestou 
exclusivamente como meningite. Cinco óbitos foram causados pelo meningococo do 
sorogrupo C e 1 caso pelo sorogrupo B.  
 
 Frente a elevada taxa de letalidade atualmente observada e ao possível 
incremento da incidência da doença nos próximos meses, a Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde de Campinas reforça para a necessidade de uma maior atenção 
de profissionais envolvidos no atendimento de possíveis casos de doença 
meningocócica para a suspeição em tempo oportuno, início de tratamento 
antimicrobiano precoce e encaminhamento para unidade de atendimento apropriada  
quando necessário.  

 
Informações adicionais:COVISA: (19) 21160187; BIP COVISA (24h): (19) 78026900 
  
Responsáveis técnicos: 
Rodrigo Angerami – médico infectologista da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, Campinas 
Daise Becare – técnica da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, Campinas 
Brigina Kemp – coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Coordenadoria de Vigilância em Saúde, 
Campinas  
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