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EM
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CRIANÇAS

INTRODUÇÃO

O sarampo ainda é a doença infecciosa mais freqüente

PRODUZIDA
COM

6 -12

NO
MESES

BRASIL
DE

IDADE

Visando reduzir a total dependência externa no suprimento dos produtos, os quais estavamsujeitos à disponi-

nos países em desenvolvimento, em especial nas áreas
tropicais, onde apresenta alto índice de mortalidade 1 ,2.

bilidade no mercado internacional, o Governo Brasileiro

O Brasil não é exceção. Segundo Risi, Jr.3 I o sarampo é

desenvolvimento e produção de produtos biológicos. Se-

uma doença iIltamente letal entre as crianças jovens.

guindo as diretrizes governamentais, um laboratório de

Aquelas com menos de um ano de idade concorrem com

produção da vacina contra o sarampo foi instalado na

11 % de todos os casos relatados, 21 % dos casosde paci-

Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, em 1980, me-

entes internados e 42% das mortes relacionadas com o

diante cooperação técnica e científica com a Fundação

sarampo.

de Pesquisas para Doenças Bacterianas da Universidade

.
.

I

1

passou a apoiar decisivamente projetos voltados para o

Apesar da vacinação conduzida pelo Governo Brasilei-

de Osaka (Fundação BIKEN), com o Instituto de Pesqui-

ro ter sido iniciada em fins da década de 60, foi somente

sas em Doenças Microbianas da Universidade de Osaka

em 1976 que uma lei federal tornou compulsória a apli-

(BIKEN) e o Instituto Nacional de Saúde do Japão, com

cação da vacina em crianças no decorrer de seu primeiro

o apoio da Agência de Cooperação Internacional do Ja-

ano de vida4. A vacina contra o sarampo, necessáriapara

pão (JICA). Este projeto foi implementado por um pe-

o programa de imunização, vinha sendo totalmente im-

ríodo de 4 anos, dentro do Acordo de Cooperaç.ãoTéc-

portada.

nica firmado entre os Governos do Brasil e do Japão.
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Cinco consecutivos lotes experimentais de vacina con-

hemaglutinação (HI) e de neutralização (NT). As amos-

tra o sarampo foram produzidos com sucessoe aprova-

tras de sangue foram obtidas por punção venosa imedia-

dos por controle de qualidade em 1982, sendo avaliadós

tamente antes e um mês após a vacinação. Apenas soros

em crianças com idades compreendidas entre 6 e 12 me-

pareados foram analisados em relação à resposta de anti-

ses, habitantes de regiões tropicais situadas no Norte e

corpos.

Nordeste do Brasil. O motivo pelo qual crianças com me-

Os títulos de anticorpos inibidores da hemaglutinação

nos de 1 ano foram selecionadas para este estudo, rela-

foram medidos pela micro-técnica preconizada pela Or-

ciona-se com a avaliação da eficiência da vacina sobre in-

ganização Panamericana da Saúde OPAS). O soro foi di-

divíduos nos quais a prevenção do sarampo é considera-

retamente diluído 5 vezes com suspensão de Kaolin à

da prioritária. Neste estudo, relatamos os resultados clí-

25% em salina Dulbeco fosfatada e tampo nada O.OIM

nicos e sorológicos desta avaliação de campo.

(PBS) adsorvido em globos vermelhos de macaco verde
africano, sendo o sobrenadante desta, após centrifugação
em baixa rotação, usado na titulação dos anticorpos ini-

MATERIAL

E MÉTODOS

bidores da hemaglutinação. O antígeno HI (cepa Edmonston) foi obtido do NIH, Bethesda, USA, sendo usadas2
unidades hemaglutinantes. Os títulos de anticorpos neu-

A vacina contra o sarampo utilizando vírus vivo ate.
nuado, CAM.70/FIOCRUZ,

foi produzida no Instituto

de Tecnologias em Imunobiológicos/Bio-Manguinhos da
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Ministério da Saúde, Rio de Janeiro. O lote semente primário da vacina

tralizantes foram medidos usando-se a cepa Nagahata e
células Vero, através de um micro-método5. O efeito citopático (CPE) foi prontamente e rapidamente detectado, sem auxilio de microscópio, após reação de hemadsorção usando hemácias de macaco verde africano.

CAM-70 foi doado pela Fundação BIKEN, Osaka,Japão.
A vacina, liofilizada

em pequenos frascos, foi reconsti-

Avaliação

clínica

tuída imediatamente antes da vacinação e 0,5 ml da vacina foi injetado por via subcutânea no braço ou nádega.

As crianças vacinadas foram visitadas pelo menos 1

Os títulos infectantes dos lotes teste da vacina estavam

vez por dia, durante 2 semanas após vacinação, por visi-

entre 104,4 e 104,9 dose infecciosa para cultura de

tadoras de saúde, enfermeiras que trabalham em postos

tecido/dose (DICT 50/dose).

de saúde locais. A temperatura corporal tomada na região axilar e todas as alterações observadas nos vacina-

Indivíduos

vacinados

Um total de 341 crianças na faixa etária de 6 a 12 meses,sem história prévia de sarampo, foram vacinadas.Elas

dos foram registradas em ficha clínica. Quando os indi,

víduos vacinados, que não apresentavam anticorpos maternos e respondiam sorologicamente à vacinação ("pega "

residiam em 9 municípios do interior dos Estados do Pa-

da vacina), desenvolveram quaisquer sintomas ou revela-

rá e Pernambuco, nas regiões norte e nordeste do Brasil.

ram qualquer sinal clínico no período compreendido en-

A maioria dos pais destas crianças trabalhavam em fazen-

tre 6 e 12 dias após a aplicação da vacina, tais sintomas

das de cana de açúcar.

ou sinais foram incluídos na análise como reações clínicas devidas à vacinação. Sinais ou sintomas em outros

sorológica

A avaliaçãosorológicada vacina foi realizadaatravés
da determinaçãodos títulos de anticorposde inibição da
2
Vacina
Avaliação

períodos (dias 1 a 5, dias 13 e 14) e aqueles de indivíduos vacinados que apresentavam anticorpos maternos,
bem como dos não vacinados (sem "pega"), foram consi-
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derados como sinais ou sintomas atribuídos a causasdes-

houve diferença considerável nos sintomas (além da fe-

conhecidas não devidas à vacinação e serviram como con-

bre) entre o grupo vacinado e o grupo-controle, porque

troles.

estes sintomas eram, em geral, causados por outras doenças infecciosas prevalentes na área.

RESULTADOS

Com base nos critérios descritos no tópico Material e
Métodos, 204 crianças foram incluídas no grupo vacina-

Resposta de anticorpo
Dos 341 indivíduos

do e 298 no grupo-controle. A febre apresentou-se prinvacinados, foram obtidas 333

cipalmente no 89 dia após vacinação, o que era esperado

97,7%) amostras de soros pareados. Dentre os vacinados

pelo título infeccioso da vacina. Na figura 4 comparam-

com soros pareados, 245 (73,6%) não apresentavamanti-

se as incidências de febre superior a 37,50C entre os 2

corpos de neutralização do sarampo antes da vacinação.
Eles compreendiam totais de 20, 37,36,71,41,27

e 13,

com idades de 6 a 12 mesesrespectivamente.

grupos.
Embora tenham ocorrido pequenas diferenças na incidência de febre entre as crianças vacinadas do Pará e de

A figura 1 mostra as taxas de soroconversão dos indi-

Pernambuco, tais incidências por meses de idade, varia-

víduos vacinados que apresentaram 1:4 ou mais, em títu-

ram entre O e 31,8% nos grupos de indivíduos vacinados

los de anticorpos neutralizantes, e 1: 5 ou mais, em títu-

e entre 3,9 e 16,3% nos grupos-controle. Entre as crian-

los de anticorpos inibidores da hemaglutinação, nos soros

ças que tiveram febre, 75% tiveram febre com tempera-

colhidos 1 mês após a vacinação ("pega" da vacina). Os

turas inferiores a 38,40c no grupo vacinal e 78% nos

vacinados sem anticorpos maternos detectáveis, em qua-

controles. Não houve casos de febre superior a 39,50C

se todos os grupos de idade, revelaram taxas de sorocon-

em ambos os grupos e nem mesmo, diferenças significan-

versão de 100% através do teste de neutralização, mas a

tes quanto à média das máximas de temperatura corporal

taxa daqueles com 6 meses de idade manteve-se em 90%

entre eles. A média foi de 38,10C no grupo vacinado e

pelo teste de inibição da hemaglutinação.

de 38,Ooc no grupo-controle. Em relação à duração da

As médias dos títulos de anticorpos (geométrica, para
o teste de neutralização -NT,

e aritmética, para o teste

de inibiçao da hemaglutinação -HI,

febre, em 34% dos casos ela durou 2 dias e em 30% 1 dia,
no grupo vacinado, sendo os valores para o grupo-contro-

foram menores nos

le respectivamente de 16% e 68%. A àuração média da

grupos com idade inferior a 8 meses. Por outro lado,

febre foi de 2,3 dias no grupo vacinado e de 1,8 dias no

aqueles com mais de 9 meses exibiram títulos de anticor-

grupo-controle,

pos neutralizantes entre 25.6 a 26,2 e de 37 a 70 pa.-aos

0,5 dia.

com diferença entre eles de apenas

anticorpos inibidores da hemaglutinação (fig. 2). Os títulos de anticorpos neutralizantes nos grupos de crianças

Efeito do anticorpo materno na resposta de anticor.

com mais idade foram 2 a 4 vezes maiores do que nos

po a vacina

mais jovens (fig. 3). Resultados semelhantes foram observados com os títulos dos anticorpos inibidores da hemaglutinação (dados não mostrados).

Neste estudo, um dos principais objetivos foi examinar o efeito do anticorpo materno na resposta à vacinação, visto que os vacinados eram crianças com idade inferior a 1 ano. Pelo teste de neutralização (NT), a prevalên-

Reações clínicas

cia de anticorpos maternos alcançou 62% em crianças

Febre, sintomas catarrais e exantema foram exami-

com 6 meses de idade. Embora tal prevàlência 'decresces-

nados em conjunto com convulsõese mal-estar.Não

se em crianças mais velhas, era ainda de 13% naquelas
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com 11 meses de idade. A diferença entre 4% (para 10

cooperação japonesa. Uma avaliação de campo da va-

meses de idade) e 13% (para 11 meses de idade) talvez

cina foi feita em mais de 300 crianças na faixa etária

seja devida ao tamanho das amostras (fig. 5). Por outro

de 6 a 12 meses em distritos rurais e urbanos de áreas

lado, a prevalência do anticorpo materno pelo teste de

tropicais do Brasil. As respostas de anticorpo e as rea-

inibição da hemaglutinação (HI) -pouco

ções clínicas das crianças soronegativas para anticor-

sensível para

detectar pequenas quantidades de anticorpo materno re-

pos maternos revelaram ser comparáveis àquelas obser-

sidual -foi

muito baixa, de apenas 12% para o grupo

vadas no Japão em crianças com mais de 1 ano de ida-

com 6 meses de idade. A taxa de soroconversão pelo tes-

de. Isto sugere que a vacina produzida no Brasil pode

te de inibição da hemaglutinação (HI), que era de menos

ser usada eficazmente em crianças sem maiores pro-

de 70% aos 6 meses, aumentou com a idade e alcançou

blemas.

90% ou mais após 9 meses (fig. 6). Tais resultados suge-

No Brasil, o programa preventivo contra o sarampo

rem que mesmo uma pequena quantidade de anticorpo

está em andamento visando reduzir a morte das crian-

materno residual, que deixou de ser detectado pelo teste

ças com menos de 1 ano de idade, especialmente entre

de inibição da hemaglutinação (HI), interferiu na multi-

9 meses e 1 ano. Todavia, o sucesso desta estratégia

plicação do vírus vacinal nessascrianças.

pode ser parcialmente dificultado pela presença de an-

Os títulos de anticorpos maternos foram maiores em

ticorpos maternos residuais. Como é mostrado na figo6,

crianças de menor faixa etária (fig. 7). Os títulos de an-

as taxas de soroconversões podem atingir 90% entre 9 e

ti corpos neutralizantes foram os mais elevados no grupo

12 meses, em alguns casos. Aquelas crianças que não

com 6 meses de idade, o maior título sendo de 1: 16 e a

responderam à vacina, devem ter tido anticorpos ma-

média geométrica dos títulos, 1: 4. Já que títulos meno-

ternos detectáveis somente pelo teste de neutralização.

res que 1: 5 não são detectáveis pelo teste de inibição da

Pode-se esperar que tais anticorpos desapareçam em al-

hemaglutinação (HI), muitas crianças anticorpo-positivas

guns meses, deixando estas crianças desprotegidas para

pelo teste de neutralização eram tidas como anticorpo-

enfrentar o sarampo. Assim, se a vacinação é realizada

negativas pelo teste de inibição da hemaglutinação. As-

com apenas 1 única dose em crianças desta idade, é ób-

sim, somente 9 entre 80 crianças com anticorpos neutra-

vio que a infecção pelo vírus do sarampo pode vir a ocor-

lizantes positivos foram classificadas também como anti-

rer em 10% dos vacinados que não responderam à va-

corpo-positivas segundo o outro teste (HI).

cinação. Tal problema tem sido discutido

em vários

Como efeito do anticorpo materno sobre a vacinação,

países6,7. Se fosse possível vacinar crianças 2 vezes,a

crianças vacinadas, com baixos títulos de anticorpos neu-

primeira com menos de 1 ano de idade e a segunda com

tralizantes, revelaram um aumento nos títulos destes,

15 ou mais meses de idade, o problema poderia ser so-

após a vacinação, que poderiam ser classificados como

lucionado.

"pega" da vacina. Todavia aquelas com títulos de 21.5
mostraram percentual de conversão sorológica de 47% e

Black e col.8 relataram imunidade não adequada em
crianças que tinham sido vacinadas numa idade muito jo-

as com títulos maiores não mostraram nenhum aumento

vem. Considerando, entretanto, a severidade da doença

nos títulos de anticorpos neutralizantes. (Fig. 8).

no Brasil, 90% de soroconversão é bastante significante

DISCUSSÃO

para reduzir a taxa de mortalidade infantil para 1/20 do
número atual, o que apoia a política adotada no país de

Uma vacina contra o sarampo usando vírus vivo atenuado foi, pela primeira vez, produzida no Brasil com

iniciar a vacinação contra o sarampo em crianças a partir
dos 9 mesesde idade.

5
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FIGURA 1: Percentuais de conversão sorológica de crianças vacinadas, sem anticorpos neutralizantes maternos,
um mês após a vacinação com CAM-70/FIOCRUZ.
Pernambuco

100

Pará

.~C*::8C8~

8C8C8

Total

.C8~

.C80.~C8C8

O

~
,~
~
>
c:
o
u

C8

~
90

O

O
O

o

~

~
~
)(

80

~

O:HI

.:NT
70
6

7 8 9101112

6 7 8 9101112

6 7 8 9101112

Idade (meses)

Total: soma de Pernambuco e Pará.

FIGURA2: T(tulol m'dio8d. 8ntiçorpos
(Média geométrica para anticorpos neutralizantes e média aritmética para anticorpos inibidores da
hemaglutinação) por meses de idade das crianças vacinadas que apresentaram conversão sorológica
um mês após a vacinação.
~ 70

Total

"O

:ã

:S 60
~ 50
o
t,)
o;:.

c 40
IV
Q)

"O
..30

o

":5

~ 20

Total

..7
8.-

! i: tA
..Q~
~ ~ 4
...Q)
c

~

.,..-'

~I"'.."-~-

~

f-

3
6 7 8 9101112

.Idade

6 7 89101112
(meses)

6 7 89101112

126

Boletim Epidemiológico

6

FIGURA 3: Distribuição dos títulos de anticorpos neutralizantes de acordo com a idade das crianças vacinadas
que apresentaram conversão sorológica um mês após a vacinação.
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FIGURA 4: incidência de reação febril

por faixa etária (acima de 37,50 C). Linhas espessas:grupo vacinado,

linhas finas: grupo-controle.
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positivos

linhas espessas: anticorpo neutralizante (1 : 1 ou superior)
linhas finas: anticorpos inibidores de hemaglutinação (1: 5 ou superior)
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FIGURA 6: Percentuais de conversão sorológica de acordo com a idade em meses quando, tanto os trtulos de
anticorpos maternos como os de anticorpos após a vacinação, foram medidos apenas através da
reação de inibição da hemaglutinação.
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FIGURA 7: Tftulos de anticorpos maternos por idade em meses. Os tftulos de anticorpos inibidores da hemaglutinação são mostrados na escala antilogarftmica.
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FIGURA 8: Efeito inibidor do anticorpo materno residual nas respostas de anticorpo à vacinação.
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