O impacto invisível da

Doença meningocócica
A doença meningocócica é potencialmente fatal, surge
repentinamente e pode manifestar-se sob a forma
de meningite bacteriana

A doença pode ser
fatal
2
para uma em cada dez
pessoas infetadas

1
em cada 5
sobreviventes

apresenta sequelas,
incluindo incapacidades
de longo prazo, tais
como lesões cerebrais,
surdez e amputações 1,2

Na Europa, o meningococo do grupo B
(MenB) é responsável por cerca
de 85% dos casos de doença
meningocócica em bebés 3
A maioria das crianças sobrevive
ao MenB sem sequelas graves 4

Pode conduzir à morte
num período de

24 horas

1

Mais de 1 em cada 10 crianças que
sobrevivem ao MenB sofrem grandes
amputações ou ficam com incapacidade
neurológica 4
Mais de 1 em cada 3 crianças que
sobrevivem ao MenB apresentam outras
deficiências cognitivas, físicas e psicológicas 4

As sequelas deixadas pela doença meningocócica
podem ter consequências profundas no quotidiano5

Cuidados médicos
e apoio educativo
permanentes 6

Custo financeiro
para as famílias
e o Estado 6

Os efeitos a longo prazo
podem ter impacto nas
necessidades educativas
e na vida profissional
dos sobreviventes 6,8

Tensão emocional
na vida familiar 7

Com base em estimativas realizadas no Reino Unido, o custo
dos cuidados prestados ao longo da vida a uma criança com
sequelas graves provocadas pela meningite bacteriana é de cerca de

+
Cuidados Médicos

~€582.000

6

+

Assistência Social Apoio educativo

~€832.000m

6

~€263.000

6
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Outros
Custos governamentais

~€561.0006

€ 2.24
m6

A necessidade de implementar
medidas de prevenção da doença
só poderá ser avaliada de forma
rigorosa quando o impacto da doença
meningocócica for considerado
na sua globalidade 4
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Doença Meningocócica
Resultados do inquérito internacional da GSK a pais
de crianças com idade igual ou inferior a 4 anos
Resultados do inquérito internacional
O inquérito a 5000 pais de crianças com idade igual ou inferior a 4 anos permitiu obter uma perspetiva geral
dos seguintes aspetos: 1
Conhecimento e perceções acerca
da doença meningocócica

Opiniões, comportamentos e fontes
de informação relacionados com
vacinação infantil

Apenas cerca de 1 em cada 5 pais (21%)
tem conhecimento da forma mais comum
de contrair a doença meningocócica

Quase 7 em cada 10 pais (69%) consideram
que não têm informação suficiente sobre as
diferentes estirpes da doença meningocócica
e das lesões que esta pode causar

Perceções sobre doenças infantis

57% dos pais incluíram a doença
meningocócica entre as três doenças
que consideraram ser de maior risco
para as crianças
1. Doença meningocócica
Mais de metade (52%) não sabe quais as
vacinas que estão incluídas no programa
de imunização do respetivo país

57%
Seguida de:
2. Hepatite B

34%
3. Doença pneumocócica
Mais de metade (54%) não tem a certeza
ou não tem conhecimento de que existem
diferentes estirpes de bactérias causadoras
da doença

27%

Informações acerca da doença meningocócica
A doença meningocócica
mata, em média, uma
pessoa no mundo a cada
oito minutos 2

1 em cada 10 casos, pode ser fatal 3

Existem 6 serogrupos principais de bactérias
meningocócicas (A, B, C, W-135, X e Y)
responsáveis pela quase totalidade dos
casos registados em todo o mundo 4,5

Desses, 5 serogrupos (A, B, C, W-135 e Y)
podem ser prevenidos através de vacinação 6

1 em cada 5 sobreviventes pode ficar
com uma incapacidade física ou mental
permanente em resultado da doença 3,7

Win for Meningitis Saiba mais em www.gsk.com
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Factos em números

Doença Meningocócica
A cada 8 minutos

morre 1 pessoa com meningite
meningocócica no mundo 1
A doença meningocócica pode
conduzir à morte num período
de 24 horas, sendo muitas vezes
diagnosticada erradamente 2,3

1 em cada 10

casos, pode ser fatal 2

1 em cada 5

sobreviventes pode vir
a sofrer de alguma forma
de incapacidade 2,3

Insuficiência renal 4

lesões cerebrais 3

perda de audição 2,3

amputações 3

Os bebés, cujos anticorpos protetores
ainda não se encontram desenvolvidos,
são a população que apresenta
um risco mais elevado de contrair
a doença meningocócica 3,5

Os adolescentes e jovens adultos correm
também o risco de contrair a doença devido
a fatores sociais como, por exemplo, viver em
dormitórios universitários 6

Populações mais vulneráveis: bebés e adolescentes 5,6

A

B

C W X

Y

São seis os serogrupos de Neisseria meningitidis responsáveis pela
maioria dos casos de doença meningocócica em todo o mundo 7,8
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América do Norte8
B

C

Y

América do Sul8
B

C

Y

W

Dos seis serogrupos, cinco podem ser prevenidos através de vacinação e estão
incluídos nos programas nacionais de vacinação de muitos países ou em processo
de integração nos mesmos 9,10,11
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