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SARAMPO: IDADE ÓÎIMA E NÚMERO DE DOSES RECOMENDADA$ PARA A
vAc¡NAçÃO NO BRAS|T

Bruno SOERENSEN (1), Autusto K. TAI(EDA (Z), Ivete K. NAKAI\IDAXAAE (f), Lucy de C¡rysthoqIJnI (f)' Lllls I\Jlmllrs IJMEXIITA (l), w8ldem8r Algls ZUGO/IS (3), Rob€Ìto GUIDONI (B), Expedtto
MÂc/t'LffÃES (4), Suvls Santtago BBIÏTO (1) e Issb€t Coufnho FEIJó (1)

RESUMO

Este estudo foi inicialmente conduzido em população adulta normal, com,
preendendo d<¡adores de Banco de sangue, estudantes universitários e partu-
rierrtes, totalizando 889 indivíduos. Foi observado que cerca de g?o/o desta popu-
lação apresentava anticorpos específicos para o sarampo, e que o mesmo porcen-
tual de positividade observado nas gestantes, foi encontrado nos seus respec-
tivos conceptos dada a passagem transplacentária dos anticorpos maternos.
Foi verificado o declfnio desses anticorpos após o 4.. .mês, do recém-nato. os
resultados à vacinação contra o sarampo foi estudada em 1268 crianças divididas
em três grupos: r) vacinadas aos ? meses e revacinadas aos 15 meses; rI) vaci-
nadas aos g meses e rII) vacinadas aos ? meses e revacinadas aos g meses. os
resultados deste estudo indicam que apesar da resposta à vacinação ter sido mais
eficiente no grupo de crianças maiores, é importante que se vacine aos ? meses de
idade, embora a porcentagem de soroconversão tenha sido de E\vo. Esta medid.a
deve ser levada em consideração, tendo em vista que a mortalidade por sarampo
em crianças com menos de I ano representa a metade dos óbitos'pela doença. Foi
verificado que após a aplicação da 2.. dose, não houve diferença quanto à sorocon-
versão, tanto no grupo revacinado 2 meses ou B meses após a 1.. dose d.a vacina.
Portanto, a vacinaçáo aos 7 meses é necessária, visando dirninuir a mortalidade e
a morbidade dentro do l.' ano de vida, e a revacinação aos g meses, a fim de
imunizar as crianças não beneficiadas com a 1.. dose.

A idade ótima para a vaclnação contra o
sarampo tem sido motivo de muitas contro-
vérsias, principalmente nos pafses em desen-
volvimento, onde a mortalidade por sarampo é
alta no prirneiro ano de vida.

Na maioria dos trabalhos relatados na lite
ratura, nos pafses desenvolvidos a imunizaçáo
contra o sarampo é recomendada após I &no,
LINNEMAN & coI.S, MIDULLA & col.TI. Esta
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INTRODUçÄO

recomendação é baseada no fato de que o vf.
rus vivo atenuado, utilizado como vacina por
via subcutânea, não protege adequadamente as
crianças com anticorpos residuais maternos,
ALBR,ECHT & col. I.

Embora a vacinação antes do primeiro ano
de vida não seja recomendada nos países que
apresentam baixos fndices de mortalidade por
sarampo, tal não se aplica ao Brasil onde a pre
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valência de sarampo durante o 1.' aJro de id¿- tatar importante coeflciente de casos, óbitos e
de é muito alta. casos hospitalizados pot sar¿unpo em crianças

Através de notificações oficÍais periódlcas abaixo de I ano. Desta forma é importante de
fornecidas pelo Centro de Informações de Saú. terminar a menor idade em que a vacinação
de, da Secretaria de Estado da Saúde de São contra o sarampo pode oferecer proteção à
Paulo, conforme Tabelas I e II, podese cons- criança.

, TABELAI
casos de sarampo hosplt¿llzsdos e coeflclentes U:"ïtlffI" 

ff;1,":, 
fatr8 etárla. D€p8rtaírentos R€Slonstr de Ssrldo

Grand6
São Paulo

TABE:I,Â II
Casos de sar8mpo hospltallzados e óbttos entre crlanças stÁ 12 mefFÉ', sÊgundo os lÞp8rt¡,mentos Reglonafa de Ssúde

do Estsdo de SÁo pÊu¡o, l0g0

la,

Idade

4,t5(l64,55)

1-4À

G¡ande
São Þaulo

óbltos C. O, C. O. C, O. C. O. C. O. C, O. C.. O. C. O. C. O, C, O, C. O, C. O.

Font€: Slstema do vlgllånct8 Eptdemio¡ógtc8. CIS. - Secretsrla du S¡t¡cto do Ert¡do do gão psulo

0.1 m. 2 m.

804(87,35)

O presente trabalho tem como objetivo ava-
liar o nÍvel de anticorpos m¿ternos e a sua
persistência no recém-nato e avaliar a resposta
à vacinação em crianças cujas idades variaram
de 7 à 11 meses, através de três esquemas di-
ferentes de vacinação.

MATERIITL E MÉTODOS

I - V¡cln¿

llouvax, cepa Schwarz, produzida no Insfl.
tuto Merleux, Lyon, trTança; enfrascado e lt¡ofi-
Uzado por Bio-Manguinhos, Ftrndação Osrraldo
Cruz, Rio de Janeiro, Brasil. Utilizada no Brasil
a partir de 19?9, sendo o controle de potência
reallzado no Instituto Butantan, São Paulo, que
tem por objetivo prevenir o uso das vacÍnas
com tÍtulo abaixo de 1000 TCIDso por dose. O
transporte e estocagem foram feitos è t€mpe
rah¡rade2a8.C.

2 - Esquern* ¿s lrnunlzåção

Esquema I - IÞ aßordo com a Secretarta
de Estado d¿ Saúde ds São paulo, sendo I 1..
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5-9a,

3 I Z I I { æ 5 3613 68 8 ?0 I ?11063 ? il 3 {3 8{c¡õ67

ß6(r5,73)

3m.

l0-l{8. 15s.s+

N,o (COEIF) N.. (COEF) N.o (COEIF) N,o (COtn)

{m, 6m,

83({,?:t)

6m,

Igno¡ado

?m. 8m.

13 (-) 1638il3,02)

dose da vaclna aos 7 mes€s e a 2: dose aos 15

meseg.

Esquema II - IÞ acordo corn o Programa
Nacional de Imuniza4ão (PNI), sendo apllcada
dose únlca da vacina aos I meses.

Esquemr III - 1." dose ds vaclnê aos 7 me
ses e 2.o dose aos I meses.

3 - Amostrar de sengue

Foram obtidas por punção dlgftal, em tl-
ras de papel \{hatman n.' 1, secada{¡ à tempe
ratura ambiente e coru¡ervadas à .2().C. As amo+
tras foram elufdas, absorvidas com kaolin e

tratadas com hemácias de rnacaco Rhesus (Man

caca mulatta) pBrB remover hemaglutlnlnas náo
especfficas. Foram feltas diluições seriadas a
partir de 1:8.

A colheita das amostras dos doadores de
Banco de Sa,ngue, dos estuda¡¡tes universltérlos
e das parturientBs foi felta por punção venosa
e dlgftal, e a dos recém-natos do co¡dáo umbl
lical.

I E. l0 m, ll m. Tot¡l I s.
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4 - Grupos Populas¡sna¡s estudados

Grupo 1 - 305 doadores do Banco de San-
gue Modelo, São Paulo - S.P.

Grupo 2 -206 estudantes universitários, da
Faculdade de Medicina de Itajubó - M.G.

Grupo 3 - 378 parturientes do Hospital Be
neficiente São Caetano - São Caetano do Sul_ S.P.

Grupo 4 - 378 recém-natos do Hospital Be-
neficiente São Caetano - São Caetano do Sul

- s"P.

Gmpo 5 - 569 crianças de 3 à 6 meses, ma-
trlculadas em 6 Postos de Assistência Médica
(PAM) da periferia da cidade de Sáo paulo.

Grupo 6 - 1268 crianças selecionadas em 6
Postos de Assistência Médica da periferia da
cidade de São Paulo, conforme Tabela IIL

TABELå III
Número de crlançås p8rflclpantes do Estado em 6 postos
ciÈ Ásslstêncla Mfilcs (pAM) da pertferlB de SÉo paulo e

¡èspectivos esquemas do lmuntzação anfi.ssrampo

Classificado de acordo com AITC.ANTARA &
MAN,CONDES2.

I - Situação sóclo-econômlca

Avaliado segundo a renda familiar (t), nrl-
mero de filhos e moradla (casa própria, aluga-
da ou cedida), Tabela IV.

TABELA IV
Quadro demonstrêtlvo do estado nutrtclonsl e sltusçÃo
econômlco.soclal de 521 crlBnças, obttdos etravés de amos.
trsgem colhida ao Bcaso em 5 Postos de Âsslstencia Médlca
(PAM) do Departamento de Saúd6 da Comunidede - 5

(DSC-5) ns cldade de São p8ulo, t9B2
PÂM de DSC.5

Local do
PAM

cL. (*)
I,EIIT.
JI.
s.
JC,
JR,.

Esquema I Esquema It

8
tziì

70

99

n
tæ

(.) CL. CATåRINA L/I3OI'RT
I,EM, LVIZ ERNESTIO MAZZONI

JI. JARDIM TVA
S. SAFOPEMBA

JC. JAN.DNÍ @ICIR,ADO
JR. JOAQI'IM ROSSINI

5 - Antígeno utlllzado na reaçõo de Intbtção
da Hemrglutlnação (IHA)

Cepa Edmonston B, cultivada em célulai
Vero, extrafdo pelo método clássico segundo
ROSEN n, modificado, e conservado a -?trC. Fo
ram utilizadas 4 unidades hemaglutinantes.

6 - Reaçõo de Intblgão da Hemaglutlnaçõo

SegUndo a técnica de ROSEN 13 s sE:\lf,S rs.

? - Estado nutrlclon¡l

Esf. Nutrlclonsl
Eutróflco
Distróflco I
Dlstróllco II
Dlstróflco III

5

2t
2t
4iÀ

38

30

Esquema III

nênds Fa,Ellllr
I sal. mfnlmo
2 sal, mfnlmos
3 sBl. mlnlmos

+3 sêI. mfnlmog

LEMT JI JC JR S TOTAI,

75 &r 82 75 74 3?0 71,82
n 35 n 22 ß tU} %,61
9 5 t 26 23 4,41
2 2 0 t0 5 0,98

3:t8

99
2G¡

N." de lilhos
T

3
4
a

+8

u 40 60 40 42 216 41,4t
47 59 35 40 35 2t6 4t,48
72 7 15 20 22 76 14,59

130000132,ñ

Hrbtlsção
P¡óprtB
Alug8da
CedidB

58 50 U 54 42 938 45,68
x¿ 19 31 27 2t rn x,03
t2 t7 2t 12 18 90 t7,21
0r0068256,57
0{714tø3,0?
48tlt6%5,37

(') Idem T8bels Iu

RESI'LTITIX)S

I - NÍveis de antlcorlns antl.sarampo numa
população adulta normal

Foi detectada a presença de a^nticorpos an.
ti-sarampo em 87Vo de 889 soros obtidos de pG
pulação adulta normal, compreendendo doado
res de Banco de Sangue, estudantes universitó-
'rios e parturientes (Tabela V), nos quals a
distribuição dos tftr¡los foi semelhante, Í¡rdepen-
dentsmerrte de sexo, nfvel sóciocconôrnioo e
metodologia utilizada para a colheita do sangue
(punção venosa ou digital).

2t 30 t4 l8 34 180

13 25 43 62 n 163
1 5l 53 ?ß 45 r78

u,55
3t,29
34,t7

(r) S8lrlrlo ñlñlho vlg€oto en 311.(}7.&l e!û dótares (ItSl
æ.80),
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TABELA V
Porcentagem de posltlvldsde e distributção de nfveis do a¡¡tlcorpos em uma população norm¿l não vsclnads

Gn¡pos

Banco de ssnguo

Universltários

Pa¡tudentes

R€cém.n¿tos

2 - Níveis de anticorpos maternos em recém.
natos

De acordo com a Tabela V, podemos veri-
ficar que 890/o das parturientes e seus respesti.
vos recém-natos apresentavam anticorpos anti-
sarampo. Com relação ao seu nÍvel houve para-
Ielismo entre os títulos, mostrando que estes
anticorpos são da classe IgG.

Positlvos

260/3ù5 (85oto)

178/206 (860/o)

337/378 (89ozo)

337/378 ß90/o)

( 1:8 l:8

lftulos de antlcorpos I. H. A.

"/" I

1:16

ov

64

L:32

3 - Perslstência de antlcolpos em crl&nças rÞ
ctóm-nascidas até 7 meses

Os resultados de 3?8 recém-nascidos aprs
sentados na Fig. 1, mostram que SgVo apresen-
taram anticorpos detectáveis pela reação de
IHA. Com o estudo longitudinal da persistên-
cia destes anticorpos, foi verificado que aos.a
meses, 2lVo apresentam-se positlvos.

mõe s

esludÕnles universilcirios

doodores de bonco de songue

lft

ttt

1:128 l:258

v-
:

rtlt
recémnoscrdos 3 4 5

recém noscidos e crionços de 3,4,5 e 6 meses

Flg' ¡ - Grupo controle: - Porc€ntagem de posltfvtdâde no t6tô de I.II.A. nums populaßão Bdult¡normal (mães, estudantes unlversltórios, doado¡es de bsnco de ssngue) e recém-nascldos co' segut-
mento das mesnus aos g, 4, S e g meses

4 - Inftuêncla da tdade d¿ crlança na tmuniz&
ção primária e secundária

Foram imunizadas e reirnunizadas, 2 e g

meses após, ci.nco grupos de crianças cujas ida-
des variaram de ? a 11 meses, (Tabelas VI e
VUI), Independente da faixa etária, nenhu¡na

58

':'+

0 idode

I ( meses)

o

das 1268 cri¿rnças apresentou anticorpos detec-
táveis pela reação de IHA na preimunização,

Após a 1.. dose da vacina, foi observado um
aumento gradativo no porcentual de positivida-
de, e este estava diretamente telacionado com a
faixa etária considerada, ou seja, variou de 50
à 90%.
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Porcentu&ls de soroconve¡sões após duas doses do vaclna cont¡a o sarampo, com Lntorvalo de g meses, entre as iloses

Idade do
vaclnagão I mês Bpós

154/329 (47oto)

P¡lrnelra dos€

TABELA VII
Po¡centu8ls ds soroconversðes a¡rós a vaaljisção contra o

sarampo eos I meses (dose únlca)

47/86 (550/o)

2L/30 Q04h'

Tå,BELA VI

14/21 (6?0/o)

Idade do

vaclneçõo

4/5 (800/o)

I meses

8 meses após

193/329 (590/o)

TABELA VIII
Porcentuals de soroconversões após duas doses de vs,clnå
contr& o sa¡ampo, com intervalo de 2 meses entre as doses

Perfodo transcorrldo epós vaclnsção

22/30 (73oto)

1 mès após

69/95 (?30/o)

4/5 (800/o)

I 66/106 (620,ô)

Segunds dose

2 meses após

aplicação da 2." dose nos dois grupos conside
rados.

Nas crianças revacinadas, foi observado di-
minuiçáo de casos negativos, com conseqüente
aumento de casos positivos, sem implicação na
intensidade de resposta.

As crianças que recebetam dose única da
vacina aos 9 meses, tiveram um compoÌtamen-
to imunológico de acordo com o esperado, ou
seja, soroconversão de 'l\Vo um mês após a
vacinação, e de 84Vo dois meses após a vacina-
ção (Tabela VII). Os tÍtulos de anticorpos man-
tiveram a mesma distribuição (FiS. 3), apenas
com ligeiro declínio de casos negativos 2 me
ses após.

Comparando as F'igs. 5 e 6, pudemos obser-
var que após a 1.' dose da vacina, houve au-
mento gradativo no porcentual de soroconver-
são e que o mesmo estava diretamente relacio.
nado com a faixa etária considerada. Estes
mesmos grupos quando revacinados 2 ou I me
ses após, apresentaram aumento na taxa de so-
roconversão em todas as faixas etárias. Entre
tanto, houve uma porcentagem de crianças que
não apresentaram soroconversáo mesmo após
a revacinação.

5 - Estado nutrlclonal e situação sóclocconô.
mica das crlÐnç)as

As crianças foram distribufdas conforme
seu estado nutricional e nÍvel sócio-econômico
(Tabela IV).

DISCUSSJIO

Existem muitas controvérsias sobre a ldade
ótlma para a vacinação contra o sar&mpo, es.

59

52/62 (84oto)

Um aumento do porcentual de positividade
foi observado em todos os grupos após a 2..
dose da vacina, com variação de 82,5 à, L00Vo

no grupo de crianças vacifiadas aos ? meses e
revacinadas aos 9 meses, e de 85 à 100% nas
crianças vacinadas aos ? meses e revacinadas
aos 15 meses. Náo observamos diferença quan-
to aos índices de soroconversão, ocorridos no
grupo revacinado 2 meses ou 8 meses após a
1.' dose da vacina.

Não houve variação significante na distri-
buição dos tftulos de anticorpos (Flgs. 2 e 4), as-
sim como não foi verificada alteração expres-
siva na magnitude da resposta imune, após a

I mês após

7S/86 <920h'

l0 93/106 (880/o)

26/30 (870/o)

19/21 (910/o)

5/5 (1000/o)



SOEnENSEN, B.; TâKEDA, A, K. NÁIíâNDAIíâ.RE, I. K.; CURI, L. de C.; I'ME<IIA, L. F.; ZUCCAS, [¡. A.; cInDO.
NI, R,; MAGAIJLIES, E,; BRffIO, S. S. & FEIJó, I. C. - Sarampo: ldsde ótlrns o número de doses recolnsn.
dadas para s vaclnsção no Brâsl¡. R¿v. Insú. Med. troD. São Pcu¡o 2?:55.65, 1985.

60

3ro

240
-<

t¡o

20

t uÊs ¡pós rr DosE oa vÁcrNÁ

fIfULOS DE ANTICORPOS I. H Â

H7M.rr. HgMr:¡r ],{[H.r..
O----O I r.!.! À----ó ¡o u¡¡.,

- Distribulção dos tftulos de aÐtlcorpos I.ILA,, t 6 I meses spós I 1.. dose d¿ vaclna s I Ees 8pós

. a 3.¡ dos€ da vsclna em crlanç¿s d€ ? a ll meses

ESQUEMA T1

ESOUEMA I

I UESES APOS rr OOSE DA VÀCrtA

FllC. 2

3
;30
(.>
z
=20(r
o
l¡¡oto
z

r HES ÄPOS ?.DO5E OÁ VACrNÂ

TITULOS DE ANTICORPOS I.H.A.
FlC.3-DlstrlbutçÁodostftutosdeÊntlcotlosl.If.A.,l6tmesesspósBvaclnsçãoomcrtBnç¡¡doOms€!

d€ ldsds

VACI NAçÃo

pecialmente nos pafses em desenvolvlmento.
fsto se deve principalmente ao fato de que,
nestes países, a porcentagem de soroconversão
é insatisfatória em crianças abaixo de 1 ano
de idade, e os índices de morbidade e letaüda-
de são muito elevados. De acordo com as Ta.
belas I e II, isto se observa na região da Gran
de São Paulo, local onde foi realizado o pre
sente estuäo.

Segundo IFEçWI'NIGIVE & col.o e MC
MURRAY & col. 10, apesar do estado nutricional
não interferir na resposta à vacinação I gra-
vidade da doença é muito maior em cria,nças
cujo estado nutricional é lnsatisfatório. Em

60

2 MESES APOS A VACINACAO

nosso estudo, a maiorla das crianças OLVo) lol
classificada como eutrófica, apesar do batxo po-
der aquisitivo (83Vo com menos de 2 salórtos
mfnimos de renda familiar), condlçõ€s precé.
rias de moradia e, a maioria com mais de um
filho (Tabela IV).

CoÍncidindo com dados de llteratura 12, nos.
so estudo mostrou que nu¡na população adulta
normal, cerca de lSVo dos indivfduos náo apre
sentam anticorpos detectáveis atrsvés da rea-
ção de Inibiçáo da Hemaglutinação. Se a pre
sença de anticorpos II{A estó diretamente re
lacionada com proteção, podemos concluir que
existe um pequeno porcentual de crlanças re
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2 MESES APOS IE DOSE OA VAC¡NA

¡

ESOUEMA III

cém-nascidas de mães não imunes e, portanto,
suscetíveis ao sarampo.

A porcentagem de crianças que apresentam
anticorpos vai declinando até o seu desapare
cimento após o 4.'mês, coincidindo tal fenôme-
no com um crescente aumento de incidência de
sarampo.

Por outro lado, KRUGMAN & col.8 estu-
dando a persistência dos anticorpos maternos
em 107 crianças americanas durante o primei-
ro ano de vida, evidenciou pela mesma técnica,
a presença de anticorpos em 26Vo de um grupo
de crianças americanas de 0 a 6 meses de idade.

Vacinando crianças de diferentes faixas
etárias, obtivemos maior porcentagem de soro-
conversão nas crianças com idades próximas
do final do 1.' ano de vida, como esperado. Is-
to pode ser devido à imaturidade do sistema
imune nas crianças mais novas, SIIAOYTTAN &
col. t0, devido a baixa imunogenicidade da vaci-
na utilizada, ou à existência de anticorpos ma-
ternos não detectáveis pelos testes utilizados.

Um estudo feito no Kenya, BULL WHO 12,

deterrr¡inando os níveis de anticorpos em crian-
ças aúravés da reação de Inibiçáo da Hemaglu-
tinação, verificou que a sensibilidade do mesmo
depen'dia do antígeno utilizado. Por outro lado,

Ftg' 4 - Distrlbutção dos iltulos de anHcorpos I.H,A., z meses após a 1.. doso dB vaclna e I mês
após a 2.r dose de vs¡ina em crt8ngss do I I ll Eeses

¡ NtÊs aPos zc DosE DA vacrNA

TITULOS DE, ANlICORPOS I. H.A

H 7 Meses l---{ 9 Mesos

O-----O BM6!ô3 l!----ó tO Mclot

40

@@

-- ;iqx_'::

l-------{ Il Mo¡oc

a reação de IHA realizada pela técnica de Norr-
þ, é comparável ao teste de Neutralização em
cultura celular, CIJ1ICHINS s. Também o te6te
de ELISA revelou-se de especificidade e sensi.
bilidade equivalente aos testes de Fixação do
Complemento, Inibiçáo da Hemaglutinação e
Imunofluorescência Indireta, KLEIMAN & col. z,

apesar de SABIN & col. ta concluir que o teste
de ELISA mede diferentes classes de anticor-
pos, o que não ocorre com os testes de Inibição
da Hemaglutinação e Neutralização em placa.

Uma vez que não encontramos diferenças
significativas na soroconversão entre revacina-
dos 2 ou I meses após (Tabelas VI e VIII), to,r-
na-se óbvio que o intervalo aconselhável para
revacinação em nosso meio deva ser de 2 meses,
pois anteciparÍamos assim a prot€ção contra o
sara¡npo a partir dos g meses, e aumentando
dessa maneira os beneffcios com os mesmos
custos.

A vacinação com dose rinica aos 9 meses
(Tabela VII), resultou em soroconversão satis.
fatória, mas devido a alta morbidade e letalida-
de abaixo desta faixa etária (Tabela I) é impor-
tante que se vacine as crianças aos 7 meses,
mesmo náo obtendo resposta significativa, pois
estarsmos. protegendo dests ma¡reira, pelo me-
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50

t] o/o de crionços que respondeu 'o rg dose e zo- doses.

I "/" de crionços que nõ.0 respondeu b 19 e Zg doses.Frg'5-Respostaàvscinaçãocontraosarsmpo,1..g2..doses,emcrlanç€sde?àumes€s,
R€vacinação I meses spós ¡.. doso

nos metade das crianças vacinadas nessa faixa BEoKER & oLTVEIRA ¿ e AMATO NElfo s. po
de idade' rém, devido aos altos Índ.ices de letalidade nas

É sabido que as crianças menores de I ano, crianças de 3 a ? meses, a vacinação aos ? me
tendem a contrai¡ a doença através de contato ses e a revacinação aos g meses, no momento
com crianças maiores com sarampo. Portanto, epidemiológico nacional, é a mais aconselhável,
um¿ forma de di¡ninuir a circulação d.o vfrus uma vez que, assim estarfamos favorecendo,
na comunidade, seria a eliminação das fontes pelo menos, metade das crianças soronegativas
de infecçáo através de vacinaçáo de crianças de e, com a revacinação aos g meses, eliminando
maior idade, exigindo alta cobertura vacinal, as fontes de infecção mais precocemente.
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50

"h de crionços gue respondeu 'o lq e ?o- doses.

"h de crionços que respondeu somenle b 29 dose.

Io de crionços que nôo respondeu 'o 19 e 29 doses.
6 - RespostB o u""n"ouo;o"TlÏ^åoîîi;t;*3 

:¡i'n:L 
em crrsnças de ? à rr meses'

v-
I

Fig.

CONCLUSÕES

1 - De acordo com o teste de IIJA,ï7Vo da
população adulta normal estudada em São pau-

lo, possui anticorpos contra o sarampo.

2 - Houve L00Vo de transferência de anti-
corpos maternos pata seus respectivos concep-
tos, mantendo.se esta detecção até os 4 meses.

3 - Foi verificado diferença na porcenta-
gem de positividade das amostras colhldas 1

ou 2 meses após a vacinação, em virtude da res.
posta tardia à vacina.

4 - Houve pequeno número de crianças
que não responderam à vacina, i:rclusive após
a revacÍnação, sendo este fato tanto mais evi-
dente, quanto menor era a idade da criança.
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5 - Foi verificado em crianças revacinadas
tanto aos I meses como aos 15 meses, o mesnto
porcentual de soroconversáo.

De acordo com estes dados, a revacinaçáo
aos 9 meses é recomendável entre nós, uma vez
que não encontramos qualquer diferença quan-
do revacinamos com intervalo de 2 ou de I me-
ses.

ST]MMARY

Measles: Ihe besú age and number of doses re.
commended for children vaccination in Brazil

This study was firstly carried out in an
adult healthy population, which included uni-
versity students, blood bank donors and preg-
nant women with a total of 889 people. It was
observed that about 87Vo of. this population
carried blood specific measles antibodies, and
the same percentage of antibodies detection
was observed in each respective newborns, due
to the transplacental passage of maternal anti-
bodies. These antibodies 'E¡ere periodically ti-
trated from the day of birth up to 7 months of
age. After 4 months of age starts the decline
of the antibody levels or its extinction. The
response to the vaccine was studied in 1268 chil-
dren which were divided in 3 groups: I) va,csi-
nated at 7 months and then revaccinated at 15

months; II) vaccinated at 9 months; a,nd III)
vaccinated at ? months and then revaccinat€d
at,9 months.

This study have demonstrated that in spite
of the response to the vaccine in older children
being more efficient, it is very important in the
actual epidemiological circumstances of meas-
les in Brazil that the vaccination of children
starts at ? months, despite the percentage of
seroconversions being around 507o. This point
of view is substantiated by the observation that
the mortalitSr index in children under one yeaÌ
of age is responsible for half of the deaths
occurring by measles in Brazil. After the se-
cond dose of measles vaccine it was not found
ar¡y difference ln the seroconvertion rates ln
the revaccinated group either at 2 months or
I months after the first dose of vacclne.

The conclusion of this study was the recom.
rnendation of the measles vaccine being started
at ? months of age in an attempt to diminish
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the high mortalit¡r and morbidity rates in that
group of age, being the revaccination mandato-
ry at 9 months of age in order to protect those
children who did not seroconvert after the first
dose of vaccine.
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