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Apoptose: anulação célula por fragmentação de partículas fixas na 

membrana que são fagocitadas por outras células 

Células “helper”: células auxiliadoras do linfócito T  

Concanavalina (Con A): são as duas globulinas cristalinas que ocorrem com 

a conavalina na forragem; aglutinam o sangue de mamíferos e 

reagem com poliglicosanos 

Corticossensível: pacientes que após uso do corticóide para síndrome 

nefrótica respondem bem ao uso de prednisona , com remissão 

definitiva e proteinúria menor ou igual a 5mg/Kg/dia 

Fitohemaglutinina (PHA): são glicoproteínas vegetais capazes de induzir a 

mitose na população celular, ativadores policlonais ou mitógenos 

HLA: é um tipo de classe da molécula de histocompatibilidade complexa 

(MHC) 

Imunógenos: antígenos indutores da resposta imune 

Resposta amnéstica: resposta de memória 
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FAGUNDES, S.N. Levantamento da situação vacinal e avaliação 

sorológica para sarampo e varicela de crianças e 
adolescentes portadores de insuficiência renal crônica em 
tratamento conservador e dialítico. São Paulo, 2003.  147 p. Tese 

(Mestrado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. 
 
 
 
A infecção é causa de morbimortalidade no paciente com insuficiência renal 

crônica (IRC), facilitada pela uremia que leva à resposta imune insuficiente, 

inclusive após a vacinação. Avaliaram-se a situação vacinal e a presença de 

anticorpos para sarampo e varicela em 83 crianças e adolescentes com IRC. 

A adesão dos pacientes às vacinas foi: BCG - 100%; poliomielite - 98,8%; 

DPT - 97,6%; sarampo monovalente - 96,4%; tríplice viral - 88%; hepatite B - 

68,7%.  A ausência de anticorpos para sarampo e varicela ocorreu em 

14,5% e 26,5% dos pacientes. A susceptibilidade ao sarampo em vacinados 

predominou acima de seis anos (p<0,00001) e à varicela (infecção natural), 

abaixo de sete anos (p< 0,001). O renal crônico pediátrico deve receber 

esquema vacinal amplo, com avaliação periódica de títulos de anticorpos. 
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FAGUNDES, S.N. Immunization status analysis and evaluation of 

antibody titers against measles and varicella in 83 chronic renal 
failure children and adolescents in conservative and dialytic 
therapy. São Paulo, 2003. 147 p. Tese (Mestrado) – Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo. 
 
 
 
Infections are a cause of morbidity and mortality in chronic renal failure 

(CRF) patients, facilitated by uremia, which promotes a deficient immune 

response and hinders response to vaccination. We evaluated the 

immunization status and antibody titers against measles and varicella in 83 

CRF children and adolescents. Adhesion to vaccination was 100% BCG, 

98.8% poliomyelitis, 97.6% DPT, 96.4% measles, 88% MMR, 68.7% hepatitis 

B. Non-detectable antibodies against measles and varicella occurred in 

14.5% and 26.5% patients. Susceptibility to measles, after vaccination, 

increased above 6 years (p<0.00001) and to varicella (natural infection), 

below seven years of age (p< 0.001). Pediatric CRF patients should receive 

a robust immunization program with periodic antibody titer assessment.  

 

 

 xxx



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Introdução 
 
 

 



Introdução 
 

2

 

 

 

 

1.1. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 

 

A insuficiência renal crônica (IRC) é uma síndrome provocada por 

grande variedade de nefropatias, as quais, devido à sua evolução 

progressiva, determina de modo gradativo e quase sempre inexorável uma 

redução global das múltiplas funções renais. A redução progressiva do 

número de néfrons funcionantes é compensada, nas fases iniciais, por 

alterações adaptativas funcionais clinicamente silenciosas. A perda de cerca 

de 75 a 90% do parênquima renal leva a prejuízo do equilíbrio homeostático 

e, quando superior a 90% da massa renal funcionante, determina 

descompensação hemodinâmica grave (BARRATT; CLARK, 1994; 

CHANTLER; HOLLIDAY, 1987).  

A descrição clássica de “insuficiência renal crônica“ apresenta-a como 

a fase em que o ritmo de filtração glomerular (RFG) encontra–se abaixo de 

aproximadamente 75 ml/min/1,73m2 (HARMON, 1994; ARDISSINO et al., 

2003; NAPRTCS, 2002). Este tipo de definição não contempla, no entanto, 

os objetivos atuais do tratamento da insuficiência renal crônica pediátrica 

que visam, simultaneamente, à preservação da função residual renal, à 

atenuação dos sinais e sintomas decorrentes da falência renal gradual e à 

otimização do crescimento, os quais, para serem cumpridos, necessitam do 

 



Introdução 
 

3

diagnóstico precoce da condição predisponente à perda funcional renal 

(HOGG et al., 2003). Com este intuito, em fevereiro de 2002, a National 

Kidney Foundation elaborou um conjunto de recomendações para definir, 

estadiar e homogeneizar a metodologia de avaliação da insuficiência renal 

crônica em adultos e crianças, partindo do conceito de doença renal crônica 

(NKF, 2002). 

Com base nestas recomendações, um paciente tem doença renal 

crônica quando apresenta anormalidade funcional ou estrutural renal através 

de alterações em exames de sangue, urina, imagem ou em biópsias renais, 

com duração superior a três meses, independentemente de modificação 

simultânea do ritmo de filtração glomerular; ou quando apresenta ritmo de 

filtração glomerular abaixo de 60 ml/min/1,73m2, independentemente da 

associação com as alterações supracitadas. As fases da insuficiência renal 

crônica e os cuidados propostos para cada uma delas, no referido 

documento, estão na tabela 1. Como o ritmo de filtração glomerular se eleva 

ao longo dos dois primeiros anos de vida na criança normal, atingindo então 

os valores do adulto, de 120 a 130 ml/ min/ 1,73m2, os valores da tabela 1 

devem ser considerados para crianças a partir de dois anos de idade 

(ATIYEH et al., 1996). A tabela 2 fornece o ritmo de filtração glomerular 

esperado para indivíduos normais do nascimento aos 21 anos de idade 

(ATIYEH et al., 1996; HEILBRON et al.,1991; HEILBRON et al., 1985). 
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TABELA 1 -  FASES DA DOENÇA RENAL CRÔNICA E OS CUIDADOS 

PROPOSTOS PARA CADA FASE – adaptado de NKF, 2002 

 

Fase RFG (*) 
ml/min/1,73m2 Descrição Ação 

1 ≥ 90 Lesão renal com RFG 
normal ou elevado 

Tratamento da condição primária e 
co-morbidades. Redução do risco 
cardiovascular e da progressão de 
perda renal 

2 60 - 89 Redução leve de RFG  Estimar velocidade de perda 
funcional renal 

3 30 - 59 Redução moderada de RFG Avaliação e tratamento das 
complicações 

4 15 - 29 Redução grave de RFG Preparo para terapêutica de 
substituição renal 

5 <15 ou diálise Falência renal Terapêutica de substituição renal 
 
(*)  NKF, 2002, recomenda que o RFG seja estimado com base em fórmulas que incluam a creatinina sérica, a 

estatura e o sexo do paciente. 
 

TABELA 2 -  RITMO DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR, AVALIADO ATRAVÉS DE 
INFUSÃO CONTÍNUA DE INULINA, ESPERADO PARA 
INDIVÍDUOS NORMAIS DO NASCIMENTO AOS 21 ANOS DE 
IDADE – adaptada de ATIYEH et al., 1996; HEILBRON et al.,1991; 
HEILBRON et al.,1985 

 

Idade (Sexo) (*) RFG (média ± desvio padrão)  
em ml/min/1,73m2 

1 semana (M e F) 41 ± 15 

2-8 semanas (M e F) 66 ± 25 

> 8 semanas (M e F) 96 ± 22 

2-12 anos (M e F) 133 ± 27 

13-21 anos (M) 140 ± 30 

13-21 anos (F) 126 ± 22 
* 

(*) M = masculino; F = feminino 
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O cálculo estimado da incidência de insuficiência renal crônica na 

criança baseia-se em dados obtidos de registros de diálise e transplante. 

Esta estimativa pode ser falha, pois nem todas as crianças acometidas de 

insuficiência renal crônica são encaminhadas para terapêutica substitutiva 

renal. A incidência de insuficiência renal terminal ou falência renal, 

considerando-se dados americanos e europeus, encontra-se em torno de 

10-12 casos por milhão de população ajustada (de zero a 19 anos), sendo o 

afro-americano o grupo étnico americano mais acometido (WASSNER; 

BAUM, 1994; ARDISSINO et al., 2003). 

A hipoplasia/displasia renal, associada a malformações do aparelho 

urinário, apresenta-se como a causa primária de insuficiência renal crônica 

mais prevalente na população pediátrica, como demonstra a tabela 3 que 

compila dados do NAPRTCS (2002) e ItalKid (ARDISSINO et al., 2003). O 

NAPRTCS (North American Pediatric Renal Transplant Cooperative Study) 

constitui um registro americano e canadense, iniciado em 1987, para 

transplantes pediátricos e que passou a incluir, em 1992 e 1994, 

respectivamente, dados sobre pacientes pediátricos em terapêutica dialítica 

e insuficiência renal crônica em tratamento conservador. Desde 1994, foram 

incluídos 5039 pacientes de zero a vinte anos, com ritmo de filtração 

glomerular igual ou inferior a 75 ml/min/1,73 m2. O ItalKid é constituído pelo 

registro multicêntrico italiano, iniciado em 1990, para insuficiência renal 

crônica pediátrica e reporta, até o momento, 1197 pacientes de zero a vinte 

anos incompletos, com ritmo de filtração glomerular inferior a 75 ml/min/1,73 

m2 (ARDISSINO et al., 2003). Perfil semelhante é apresentado pelo registro 
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europeu ERA-EDTA (European Renal Association - European Dialysis and 

Transplant Association), nas figuras 1, 2, 3 e 4, o qual vem reunindo, desde 

1980, dados demográficos de crianças e adolescentes até 19 anos de idade, 

portadores de insuficiência renal crônica, originárias de 11 países europeus 

(VERRIER, 2003). Tais dados, além de confirmarem padrão de distribuição 

etiológica dos pacientes semelhante aos estudos NAPRTCS (2002) e ItalKid 

(ARDISSINO et al., 2003), demonstram que, enquanto a incidência de 

insuficiência renal crônica pediátrica vem se mantendo estável, a prevalência 

desta entidade vem aumentando, com inclusão da faixa etária de zero a 

quatro anos como candidata à terapêutica substitutiva renal desde 1995. 

 

a 

Figura 1 - 

 

Incidência por milhão de população idade relacionad
  

 Incidência de insuficiência renal crônica em terapêutica substitutiva 
renal segundo dados europeus (ERA-EDTA), 1980-2000, por milhão 
de população idade relacionada – adaptado de VERRIER, 2003 
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Prevalência por milhão de população idade relacionada 

Figura 2 -  Prevalência de insuficiência renal crônica em terapêutica substitutiva 
renal segundo dados europeus (ERA - EDTA), 1980-2000, segundo 
ano e faixa etária – adaptado de VERRIER, 2003 
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Figura 3 -  Etiologia da insuficiência renal em pacientes europeus, 
sobreviventes em terapêutica de substituição renal, segundo ERA-
EDTA, 1985-2000 – adaptado de VERRIER, 2003 
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Figura 4 -  Evolução temporal da distribuição etária de pacientes pediátricos no 
início da terapêutica substitutiva renal, segundo dados europeus 
(ERA-EDTA), 1985-2000 – adaptado de VERRIER, 2003 

 
 

TABELA 3 -  ETIOLOGIA DE IRC PEDIÁTRICA - adaptado de NAPRTCS (2002); 
ARDISSINO et al., 2003 

 

Doença Primária ItalKid 2003 NAPRTCS 2002 

Hipoplasia/displasia renal 13,9 18,1 

Hipoplasia/displasia renal com uropatia 
obstrutiva 

47,3 36,0 

Glomerulopatia primária 3,2 11,6 

Glomerulopatia secundária 1,1 3,9 

Glomerulopatia crônica 2,6 1,3 

Síndrome hemolítico-urêmica 3,6 2,2 

Doenças hereditárias 15,5 8,6 

Outras 9,5 16,0 

Desconhecida 3,3 2,3 
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Dados brasileiros do Registro Brasileiro de Transplante Pediátrico, 

referentes aos transplantes realizados de janeiro de 1990 até dezembro de 

2000 (GARCIA et al., 2003), estão indicados na tabela 4. A divergência 

entre estes dados e os dados americanos, canadenses e europeus 

apresentados acima - com predomínio, na casuística brasileira reportada 

neste estudo, de causas glomerulares sobre uropatias - permanece sem 

explicação. 

 

TABELA 4 -  DADOS DO REGISTRO BRASILEIRO DE TRANSPLANTE 
PEDIÁTRICO – adaptado de GARCIA et al., 2003 

 

Diagnóstico Freqüência 

Glomerulopatias 328 

Pielonefrite crônica/ uropatia obstrutiva 188 

Congênitas/ hereditárias 78 

Indeterminadas 72 

Túbulo-intersticial 50 

Vasculopatias 49 

Outras 12 

Total 777 
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1.2.  ASPECTOS IMUNOLÓGICOS DA INSUFICIÊNCIA RENAL 
CRÔNICA 

 

A insuficiência renal crônica afeta globalmente a homeostase do 

organismo, em proporção direta com o grau de perda funcional renal 

(HARMON, 1994).  

 A uremia leva a uma ruptura da integridade das barreiras 

mucocutâneas propiciando lesões ulcerativas do trato gastrointestinal. Este 

fenômeno pode estar relacionado com a hipergastrinemia que, 

eventualmente, pode predispor à infecção por Helicobacter pylori (VAR et al., 

1996). 

Pacientes portadores de IRC apresentam risco elevado de 

complicações infecciosas. Os defeitos da resposta imunológica do 

hospedeiro urêmico podem ser devidos ao efeito direto das toxinas urêmicas 

ou à ação indireta das intervenções terapêuticas (GOLDBLUM; REED, 1980; 

TOLKOFF-RUBIN; RUBIN, 1990; SWAIN, 1999). Pacientes portadores de 

insuficiência renal crônica apresentam, em geral, leucograma normal, com 

discreta tendência à linfopenia (com relação CD4 / CD8 normal) e à 

monocitose. A leucocitose, em resposta a estímulo infeccioso, tende a ser 

discreta ou até ausente (CHATENOUD et al., 1986; LANGHOFF; 

LADEFOGED, 1998).  

A resposta vacinal mostrou-se um modelo interessante para o 

estudo do defeito imunológico do paciente renal crônico. O paciente renal 

crônico adulto, especialmente em hemodiálise, tem uma resposta 

insuficiente à vacinação contra hepatite B (KÖHLER et al., 1984; KAUL et 

 



Introdução 
 

11

al., 2000), influenza (RAUTENBERG et al., 1989), tétano (GIRNDT et al., 

1995a) e difteria (KREFT et al.,1997); entretanto, a resposta à vacinação 

contra pneumococo encontra-se preservada (FRIEDMAN et al.,1980). Como 

o linfócito B depende do linfócito T para reconhecimento de antígenos em 

geral, com exceção do antígeno polissacáride que pode ser reconhecido 

pelo mesmo independentemente, postulou-se que o defeito imunológico da 

uremia seria prioritariamente secundário à disfunção T e não B (BEAMAN et 

al., 1989). A baixa resposta à inoculação de múltiplos antígenos 

intradérmicos, apresentada por pacientes renais crônicos em tratamento 

conservador e em hemodiálise, reforça a hipótese de disfunção celular T 

(KELLY, 1994; SESTER et al., 1997).  

Por outro lado, a função celular B mostra-se preservada quando se 

avalia, nos referidos pacientes, a concentração plasmática de 

imunoglobulinas (Ig) totais e subclasses de IgG (NEU et al., 1995; OKASHA 

et al.,1997; KEMPER et al.,1997), testes in vitro de proliferação 

(CHATENOUD et al., 1986) e produção de anticorpos (DEGIANNIS et al., 

1987).  

Enquanto testes de avaliação global da função imune mostram 

diminuição da ativação da célula T, testes in vitro têm apontado 

normalização da função intrínseca T após adição de células apresentadoras 

de antígeno de indivíduos normais (GIRNDT et al., 1993). Isto sugere que a 

base do defeito imunológico na insuficiência renal crônica é a função co- 

estimulatória deficiente da célula apresentadora de antígeno, com 

conseqüente ativação insuficiente do linfócito efetor (GIRNDT et al., 2001). 
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Tal defeito parece ser devido, no urêmico, à expressão insuficiente da 

molécula B7-2 (CD 86) em monócitos, levando à ativação reduzida da célula 

T helper (GIRNDT et al., 1998; GIRNDT et al., 1999). Esta deficiência pode 

ser recuperada através de terapêutica substitutiva renal de boa qualidade 

(GIRNDT et al., 2001).  

A família de moléculas B-7 se liga ao CD 28 em linfócitos T, 

representando um dos mais importantes sinais co-estimulatórios das células 

apresentadoras de antígeno para o linfócito T (GREENFIELD et al.,1998). A 

importância da expressão da molécula B7-2 no urêmico demonstra-se em 

estudos com vacinação contra hepatite B, nos quais pacientes com resposta 

insuficiente apresentam níveis diminuídos desta molécula, quando 

comparados aos pacientes com boa resposta (GIRNDT et al., 2001). A 

molécula B7 pode, através de sinais diretos, ativar a interleucina 2 (IL-2) 

(WILLIAMS et al., 1992) cuja produção se encontra diminuída no paciente 

dialítico (GIRNDT et al., 1993). A administração simultânea de IL-2 favorece 

a soroconversão de pacientes urêmicos à vacina de hepatite B (MEUER et 

al., 1987; MEUER et al., 1989; GEREZ et al., 1991). 

Pacientes em diálise apresentam as linhas de diferenciação funcional, 

células helper 1 e 2 (Th1 e Th2) insuficientemente ativadas devido à baixa 

produção de IL-2, com prejuízo funcional maior da função Th2 (SESTER et 

al., 2000). Este achado é aparentemente contraditório, tendo-se em vista os 

resultados normais obtidos quando a função celular B é testada. Este 

fenômeno reflete mais a interação fisiológica entre os dois sistemas 

celulares do que a capacidade funcional de um tipo isolado de célula. A 
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diferenciação predominantemente dirigida para Th1 parece ser induzida pela 

interleucina 12 (IL-12), mediador fortemente expresso nos monócitos de 

pacientes hemodialisados (SESTER et al., 2000). 

A interleucina 6 (IL-6) e seu receptor solúvel (sIL-6R) são os 

reguladores centrais do processo inflamatório (JONES et al., 2001), 

promovendo ativação e proliferação de linfócitos, diferenciação de linfócitos 

B (LB), recrutamento de leucócitos e indução da produção hepática de 

elementos da resposta protéica inflamatória aguda (PAPANICOLAOU et al., 

1998). Dados epidemiológicos significativos têm relacionado à concentração 

sérica de IL-6 a morbimortalidade cardiovascular em pacientes não renais 

(RIDKER et al., 2000). A IL-6 apresenta-se como marcador de mau 

prognóstico em pacientes com IRC terminal e exerce seus maiores efeitos 

por via sistêmica, através da circulação sanguínea (PECOITS-FILHO et al., 

2002). Nos pacientes portadores de IRC, mesmo antes do início da terapia 

dialítica, a IL-6 está sempre elevada (DESCAMPS-LATSCHA et al., 1995a; 

DESCAMPS-LATSCHA et al., 1995b; DESCAMPS-LATSCHA; CHATENOUD, 

1996; DESCAMPS-LATSCHA et al., 2002). O grande determinante do nível 

plasmático desta interleucina é o valor da creatinina sérica, verificado num 

grupo de pacientes pré-dialíticos e dialíticos (BOLTON et al., 2001). Esta 

relação se deve, possivelmente, à influência da perda funcional renal sobre a 

depuração ou inativação da IL-6 (PECOITS-FILHO et al., 2002), ou pode 

refletir, também, complicações da perda do RFG, como a hipervolemia, 

causa conhecida de estímulo à produção de IL-6 (WOLLERT; DREXLER, 

2001). 
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Takahashi e colaboradores (2000) demonstraram que tanto a 

hemodiálise como a diálise peritoneal levam ao aumento da expressão do 

ácido ribonucléico mensageiro (RNA-m) de IL-6 na célula mononuclear e à 

elevação do nível plasmático desta citocina. Dentre os fatores relacionados 

com este fenômeno, destacam-se a utilização de membranas pouco 

biocompatíveis na hemodiálise (MEMOLI et al., 2000) e o uso de dialisato 

não estéril (SCHIFFL et al., 2001). 

Monócitos são influenciados pelo estado urêmico e pela ativação de 

complemento relacionada com a terapêutica hemodialítica (GIRDNT et al., 

2001). Durante o processo hemodialítico, ocorre ativação do complemento 

pela membrana dialisadora. Esta reação é deflagrada principalmente quando 

a diálise é realizada com membranas pouco biocompatíveis, como o 

cuprofano (HORL, 2002), ou após contato com dialisato contaminado 

(OKUSAWA et al., 1987). No entanto, apesar dos avanços na melhora da 

biocompatibilidade da membrana, a ativação do complemento ainda ocorre 

em todo equipamento disponível para a terapia, levando à produção de 

fatores pró-inflamatórios (DEPPISCH et al., 1990). O monócito ativado 

produz citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1 (IL-1), IL-6 e fator de 

necrose tumoral (TNF) (HERBELIN et al., 1990; GIRNDT et al., 1995b; 

GIRNDT et al., 1998). Este mecanismo, apesar de representar uma via 

fisiológica importante de ativação de defesa específica e inespecífica in vivo, 

pode, na ausência de patógenos, evoluir para a instalação de falência do 

sistema imune quando a ativação se efetua cronicamente. Este estado de 

exacerbação inflamatória, denominado pré-ativação, se correlaciona com 
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uma resposta insuficiente à vacinação contra hepatite B (GIRNDT et al., 

1995a) e demonstra que, quanto maior a ativação de citocinas pró-

inflamatórias, pior é a ativação do linfócito T. Le Meur e colaboradores 

(1999) confirmam estes dados ao demonstrarem que monócitos de 

pacientes hemodialisados em cultura mostram-se pouco responsivos ao 

estímulo por fitohemaglutinina e lipopolissacáride (LPS) (LE MEUR et al., 

1999). 

A interleucina-10 (IL-10) tem surgido como um possível fator de 

atenuação para esta tendência pró-inflamatória. É produzida pelo monócito 

horas após a liberação de IL-6 e age como fator regulador, limitando o 

processo inflamatório (DE WAAL MALEFYT et al., 1991). Há uma relação 

inversa entre IL-10 e IL-6 em pacientes dialisados. Pacientes dialíticos 

capazes de secretar IL-10 em grande quantidade têm capacidade de limitar 

a superprodução de citocinas pró-inflamatórias e demonstram, clinicamente, 

resposta imune mais preservada do que aqueles com baixa capacidade de 

produção de IL-10 (GIRDNT et al., 1995b; BRUNET et al., 1998; GIRNDT et 

al., 1999; GIRNDT et al., 2001). A manutenção de níveis elevados de TNF 

alfa, IL-1, IL-6 e interleucina 13 (IL-13) tem sido associada à elevada 

mortalidade em pacientes hemodialisados (KIMMEL et al., 1998).  

Estudos realizados com a função polimorfonuclear do paciente 

hemodialisado têm comprovado defeito no mecanismo de fagocitose 

(VANHOLDER et al., 1992), na produção de radicais livres de oxigênio 

(HIMMELFARB et al., 1991; HIMMELFARB et al., 1993; ROSENKRANZ et 
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al., 1994) e na apoptose (CENDOROGLO et al., 1999; MARTIN-MALO et al., 

2000; COHEN et al., 2001a; COHEN et al., 2001b). A função neutrofílica é 

mais prejudicada em pacientes dialisados com membranas pouco 

biocompatíveis, que promovem ativação de complemento pela via alternada. 

Esta ativação leva, inicialmente, à neutropenia, seguida de migração de 

neutrófilos ativados para o pulmão e hipóxia (CRADDOCK et al., 1977a; 

CRADDOCK et al., 1977b). 

A hemodiálise configura-se nos diversos estudos como responsável 

por alterações inflamatórias sistêmicas graves. A análise comparativa da 

função imune de pacientes em tratamento com diálise peritoneal mostra 

inibição semelhante da função linfocitária (POYRAZŎGLU et al., 2002). Em 

ambas as modalidades dialíticas, a ativação deficiente do linfócito T é 

causada pela uremia, enquanto as alterações pró-inflamatórias, próprias da 

hemodiálise, são secundárias às peculiaridades deste tipo de intervenção 

terapêutica. Ativação muito mais intensa de IL-6 ocorre no grupo 

hemodialisado (GIRNDT et al., 2001). O efeito da uremia sobre a depressão 

da função linfocitária T pôde ser comprovado com a demonstração de que o 

início de terapêutica substitutiva renal, em pacientes com doença renal 

crônica em fase avançada, melhora o desempenho funcional T (KAUL et al., 

2000) e leva à normalização da expressão da molécula B7-2 (GIRNDT et al., 

2001). 
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1.3.  ASPECTOS IMUNOLÓGICOS DA INSUFICIÊNCIA RENAL 
CRÔNICA NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE 
 

Os estudos sobre disfunção imunológica associada à uremia em 

população pediátrica são escassos e predominantemente descritivos. 

Drachman e colaboradores (1989a) avaliaram 26 pacientes com insuficiência 

renal crônica avançada (11 em tratamento conservador, nove em 

hemodiálise e seis em diálise peritoneal ambulatorial contínua) e 16 

controles normais, entre dez meses e 19 anos de idade, quanto à 

porcentagem de linfócitos T e B, contagem de CD3, CD4 e CD8 e à resposta 

mitogênica à concanavalina A e fitohemaglutinina. Não se encontraram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos estudados 

(DRACHMAN et al., 1989a). 

 Manca e colaboradores (1989) avaliaram a imunidade celular, in vitro, 

através de cultura mista de linfócitos, de crianças com insuficiência renal 

crônica, em tratamento conservador e dialítico, em comparação com 

controles normais. Os autores demonstraram resposta proliferativa reduzida 

das crianças afetadas em relação às normais, com redução significativa da 

resposta proliferativa de pacientes em hemodiálise, quando comparados aos 

submetidos à diálise peritoneal (MANCA et al., 1989). 

Hisano e colaboradores (1992) compararam parâmetros imunológicos 

(concentração sérica de IgG, IgA e IgM, fenótipos linfocitários CD3, CD4, 

CD8, HLA-DR+CD3-, atividade de células natural killer (NK) e proliferação 

de linfócitos com fitohemaglutinina) em dez crianças em diálise peritoneal 

ambulatorial contínua e dez controles normais. Demonstrou-se que o nível 
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sérico de IgG foi significativamente menor no grupo dialisado (p<0,01). Não 

se encontraram diferenças quanto aos demais parâmetros estudados. 

Apesar deste achado, seis das referidas crianças foram vacinadas (quatro 

com vacina contra sarampo, caxumba e rubéola - MMR, duas contra 

caxumba) apresentando soroconversão adequada, sem efeitos adversos 

(HISANO et al., 1992).  

Bouts e colaboradores (2000b) avaliaram 33 crianças em tratamento 

conservador para IRC, 23 em hemodiálise, 39 em diálise peritoneal e 27 

crianças normais quanto ao número de linfócitos T (CD2+, CD4+, CD8+), 

linfócitos B e células NK no sangue periférico, por citometria de fluxo. O 

número total de linfócitos foi menor em crianças em diálise peritoneal (2,6 x 

109/L), hemodiálise (2,1 x 109/L) e IRC em tratamento conservador (2,0 x 

109/L), quando comparado aos controles normais (3,1 x 109/L), p < 0,05. A 

contagem de linfócitos B foi também inferior em crianças em diálise 

peritoneal (0,34 x 109/L), hemodiálise (0,22 x 109/L) e IRC em tratamento 

conservador (0,33 x 109/L), quando comparado aos controles normais (0,52 

x 109/L), p < 0,01. A contagem de células CD4 não mostrou diferença entre 

os grupos estudados, mas as células CD8 também se mostraram em 

número menor nas crianças em diálise peritoneal (0,56 x 109/L), hemodiálise 

(0,63 x 109/L) e IRC em tratamento conservador (0,53 x 109/L) em 

comparação aos controles normais (0,77 x 109/L), p < 0,05. O mesmo 

ocorreu com as células NK, mais baixas em crianças em diálise peritoneal 

(0,21 x 109/L), hemodiálise (0,17 x 109/L) e IRC em tratamento conservador 
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(0,18 x 109/L), comparado com crianças normais (0,50 x 109/L), p < 0,0001 

(BOUTS et al., 2000). 

Ensari e colaboradores (2001) avaliaram trinta crianças portadoras de 

IRC grave, dez em tratamento conservador, dez em diálise peritoneal e dez 

em hemodiálise, comparando-as com 15 controles normais quanto aos 

seguintes parâmetros imunológicos: contagem total de linfócitos do sangue 

periférico, contagem de CD3+, CD4+, CD8+, CD16+ e CD20+, testes 

cutâneos com PPD e candidina, quantificação de imunoglobulinas séricas 

(IgG, IgA, IgM) e de frações de complemento (C3, C4). Os autores 

demonstraram linfopenia significativa nos pacientes em tratamento 

conservador e em hemodiálise, com manutenção da razão CD4+/CD8+. 

Também constataram diminuição da porcentagem dos fenótipos estudados 

de linfócitos e redução dos mesmos, em números absolutos, em todos os 

grupos de pacientes estudados em comparação com os controles normais. 

Os resultados de testes cutâneos para candidina mostraram-se 

significativamente reduzidos somente nos pacientes em tratamento 

conservador. A concentração das imunoglobulinas séricas mostrou-se 

significativamente reduzida nos pacientes em diálise peritoneal, em 

comparação aos controles normais (ENSARI et al.,2001).  

Em resumo, apesar de alguns achados conflitantes, estudos em 

crianças com IRC avançada apontam para alterações nos parâmetros de 

função imunológica, quando comparadas a crianças normais e cuja 

representatividade clínica ainda é pouco conhecida.  
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1.4.  ASPECTOS IMUNOLÓGICOS LIGADOS À RESPOSTA VACINAL 
NORMAL 

  

Do ponto de vista prático, as respostas imunológicas ligadas à reação 

vacinal podem ser divididas em três tipos: as mediadas por linfócitos B, por 

linfócitos CD4+ ou por CD8+ (JANEWAY; TRAVERS, 1997). A função 

linfocitária B pode ser subdividida em secreção de anticorpos séricos, tipo 

IgG, ou de IgA secretora. As células CD4 dão suporte à função do linfócito B 

e do CD8+, enquanto que o CD8+ exerce, fundamentalmente, função 

citotóxica frente a células HLA compatíveis (PLOTKIN et al.,2001).  

Vacinas diferentes promovem respostas imunes diversas. Vacinas 

compostas de vírus vivos atenuados induzem padrão de resposta 

abrangente, envolvendo os três mecanismos: linfócitos B, CD4+ e CD8+. 

Vacinas compostas por organismos inativados (raiva, pólio inativada - IPV) 

ou por conteúdo protéico exclusivo (difteria, pertussis e tétano - DPT) 

induzem somente a formação de anticorpos do tipo IgG e estimulam CD4+. 

No entanto, vacinas constituídas por antígenos polissacarídeos induzem 

somente resposta proliferativa de linfócito B. A resposta a um polissacarídeo 

conjugado a uma proteína é semelhante àquela frente ao antígeno protéico 

(PLOTKIN et al.,2001).  

 O painel superior (A) da figura 5 demonstra a ligação de um antígeno 

polissacarídeo a um receptor IgM da superfície de um linfócito B. Após 

ativação, o linfócito B produz e secreta moléculas de anticorpo tipo IgM. No 

painel inferior da mesma figura (B), demonstra-se a resposta a antígenos 

combinados polissacarídeo-proteína. Alguns dos conjugados são 
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fagocitados por células dendríticas que apresentam o peptídeo da porção 

protéica do conjunto à célula Th2. Outros conjugados ligam-se a receptores 

IgM específicos para a porção carboidrato na superfície de linfócitos B, 

sendo posteriormente submetidos a endocitose e processados pelo linfócito 

B. Os peptídeos resultantes serão expressos na superfície do linfócito B com 

moléculas MHC classe II. Este complexo é reconhecido pela célula Th2 

ativada que, por sua vez, passa a secretar interleucina 4 (IL-4), interleucina 5 

(IL-5) e IL-6. Estas citocinas promovem a diferenciação do linfócito B, que 

passa a expressar moléculas de IgG com especificidade para o 

polissacáride. Tais células amadurecem nos tecidos linfóides e, como 

possuem moléculas IgG de alta afinidade em sua superfície, tornam-se 

plasmócitos e secretam IgG de alta afinidade. Este se liga a bactérias 

capsuladas, fazendo a mediação da atividade de opsonização e de lise 

celular por complemento (ADA, 2001). 
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Figura 5 -  Resposta do anticorpo ao antígeno polissacáride e proteínas 
conjugadas polissacárides – adaptado de ADA, 2001  
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1.5.  ASPECTOS IMUNOLÓGICOS LIGADOS À RESPOSTA VACINAL 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PORTADORES DE IRC 

 

Estudos para avaliação da imunogenicidade de vacinas em crianças e 

adolescentes portadores de IRC têm contribuído para a caracterização da 

deficiência imunológica dos pacientes em questão.  

Drachman e colaboradores (1989b) avaliaram 21 pacientes dialíticos, 

entre dois e 19 anos, quanto à resposta a três doses de 20 mcg de vacina 

contra hepatite B (Heptavax B®, Merck Sharp & Dohme), aplicada em 

intervalos mensais. Na ausência de soroconversão, repetiu-se dose dupla 

até obtenção de título protetor. A vacina foi bem tolerada. A taxa de 

soroconversão aumentou progressivamente, após repetição das doses 

vacinais, sendo que três dos 21 pacientes não obtiveram soroconversão 

mesmo após a sexta dose da vacina. Nos pacientes com boa resposta, 

houve manutenção de títulos soroprotetores por pelo menos um ano 

(DRACHMAN et al., 1989b). 

Pillion e colaboradores (1990) estudaram a resposta de 33 crianças 

portadoras de IRC avançada. A idade média foi de dez anos, tendo sido 

realizada a vacinação contra hepatite B (HEVAC B®), em três doses 

mensais, seguida de dose reforço quando necessário. Não ocorreram efeitos 

adversos à vacinação. A taxa de pacientes com boa resposta foi de 91% 

após três doses de vacina e de 100% após a dose reforço (necessária em 

23 dos 33 pacientes). Foi necessária a dose reforço, ao longo do seguimento 

(19 ± 10 meses), em oito pacientes com boa resposta inicial e perda de título 

protetor posterior (PILLION et al., 1990).  
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Fuchshuber e colaboradores (1996) avaliaram a resposta de quarenta 

crianças e adultos jovens à vacinação contra o pneumococo (vacina 23 

valente). A eficácia foi confirmada pela medida de anticorpos antes e um 

mês, seis meses e 12 meses pós-vacinação. A vacina foi bem tolerada. 

Anticorpos em nível protetor (>200 mUI/ml) foram observados em 83% dos 

pacientes, um mês após a dose vacinal. Este número de pacientes 

protegidos reduziu-se a 68% após seis meses e a 48% após um ano, 

motivando a revacinação em 22 pacientes com resposta imune adequada 

em 50% casos e subseqüente queda rápida de anticorpos nos seis meses 

seguintes (FUCHSHUBER et al., 1996). 

Schulman e colaboradores (1992) estudaram a resposta de dez 

crianças em diálise crônica, com idade entre 15 e 33 meses, após vacinação 

com MMR. O desenvolvimento de títulos protetores nos pacientes foi em oito 

contra sarampo, em oito contra rubéola e em cinco contra caxumba. 

Somente em três dos dez pacientes produziram, simultaneamente, títulos 

protetores contra as três vacinas combinadas (SCHULMAN et al., 1992).  

Furth e colaboradores (1995) avaliaram a resposta à vacinação contra 

influenza (1993-1994) em crianças e adolescentes de um a 21 anos, em IRC 

não dialítica (15 pacientes), IRC dialítica (15 pacientes) e pós-transplante 

renal (17 pacientes), verificando resposta protetora satisfatória, por inibição 

da hemaglutinação, nos três grupos indistintamente (FURTH et al.,1995).  
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1.6.  VACINAS E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO NO PACIENTE RENAL 
CRÔNICO 
 

A prevenção de doenças infecciosas pelo uso de vacinas representa 

medida eficaz para promoção de saúde. A ocorrência de surtos de certas 

doenças infecciosas é um problema preocupante que se associa à 

vacinação (BELLANTI; ROBBINS, 1985; JOHNSON; FLEMING, 1992).  

Apesar do estabelecimento de rotinas para o seu controle, as 

infecções virais e bacterianas continuam sendo a maior causa de morbidade 

e mortalidade nos pacientes com IRC, principalmente naqueles em terapia 

substitutiva. As infecções contribuem com pelo menos cerca de 30 a 36% 

das mortes dos pacientes em diálise; entretanto, muitas destas mortes 

poderiam ser prevenidas por vacinas (RANGEL et al., 2003).  

Vacina é uma palavra que deriva do latim (vacca = vaca) e está 

relacionada com a primeira vacina - descoberta por Jenner, a cowpox, 

contra-varíola - cujo vírus era semelhante ao da varíola humana, o smallpox. 

A imunização ativa pela vacina tem o objetivo de provocar uma resposta 

imunológica específica a um determinado agente antigênico, com a 

produção de um mecanismo de defesa contra o agressor (BERKOW, 1989; 

ABBAS et al., 1994; REDD et al., 1999; CARVALHO; SOLÉ, 2000; AAP, 

2000a; ADA, 2001). 

A aplicação de vacinas pode representar um importante papel na 

atenuação do risco de infecções preveníveis em pacientes com IRC; porém, 

nestes pacientes, a resposta imune à vacinação é limitada, com taxa 

potencialmente insuficiente de soroconversão pós-vacinação e resultando 
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em baixos títulos de anticorpos (Acs) ou manutenção de títulos 

soroprotetores por tempo reduzido. A resposta insuficiente à vacinação pode 

ser melhorada através da elevação da dose das vacinas e/ou do aumento no 

número de doses (BOUCHAUD, 1997; RANGEL et al., 2003). 

Não existe ainda uma proposta definitiva de calendário vacinal 

específico para pacientes renais crônicos, utilizando-se, até o momento, as 

mesmas orientações prescritas para as crianças imunocompetentes (AAP, 

2000a). A tendência atual de diversos centros de Nefrologia Pediátrica, 

internacionalmente reconhecidos, é de que o esquema de imunização deve 

contemplar vacinas contra difteria-tétano-pertussis (DPT), sarampo-

caxumba-rubéola (SCR ou MMR ou tríplice viral), poliomielite, varicela, 

hepatite B (hepB), influenza, Haemophilus influenza tipo b (Hib) e 

pneumococo (GERSHON, 1993; GERSON et al., 1997; NEU et al., 1998; 

WEBB et al., 2000; LAUBE et al., 2002; DIAZ et al., 2002). Paralelamente, a 

American Academy of Pediatrics (AAP) e o Advisory Committee on 

Immunization Practices (ACIP) recomendam que os pacientes 

transplantados devem, preferencialmente, receber vacinas antes, ou de um 

a dois anos após o transplante, quando as doses de prednisona já estão 

reduzidas, evitando-se, em particular, as vacinas de vírus vivo (MMR, pólio 

oral ou OPV, varicela). Enfatiza-se, também, a necessidade de atualização 

das doses vacinais atrasadas em qualquer faixa etária (NEU et al., 1998; 

AAP, 2000a; LAUBE et al., 2002; DIAZ et al., 2002; RANGEL et al., 2003). 

NEU e colaboradores (1998) recomendam, para adultos 

transplantados, que a DPT, apesar de suscitar uma boa resposta nos renais 
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crônicos, deve ser repetida no pós-transplante devido ao declínio de Acs 

contra o toxóide diftérico. Segundo os autores, a vacina a ser administrada 

contra a poliomielite deve ser inativada (IPV), pois apresenta uma boa 

resposta vacinal e não sofre grandes quedas nos níveis sorológicos, mesmo 

no paciente imunodeprimido (NEU et al., 1998). A vacina contra hepatite B 

suscita resposta imune insuficiente no paciente portador de IRC, devendo 

ser aplicada com dose dobrada, além de necessitar de reforços periódicos 

principalmente nos pacientes em terapia dialítica. A vacina contra a hepatite 

A só é oferecida aos pacientes com doença hepática associada. Outras 

vacinas têm sido sugeridas para inclusão no esquema vacinal para a 

população de portadores de IRC, como a da varicela (em alguns países faz 

parte da rotina), a do pneumococo (nos mais susceptíveis, em especial nos 

pacientes em diálise peritoneal) e a da influenza (com indicação de reforço 

anual no outono) (GERSHON, 1993; NEU et al., 1998; GERSHON et al., 

1999; AAP, 2000a; LAUBE et al., 2002; RANGEL et al., 2003). 

No Brasil, não há uma orientação específica de vacinas para crianças 

e adolescentes renais crônicos. A imunização primária de crianças 

imunocompetentes, conforme orientação do Programa Nacional de 

Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, é composta de vacinas 

bacterianas de células integrais (pertussis e BCG), toxinas bacterianas e 

proteínas virais (difteria, tétano, hepatite B), vacinas de polissacarídeos 

capsulares (haemophilus), vacinas de vírus vivo (sarampo, rubéola, pólio 

oral, caxumba e febre amarela) e morto (pólio inativada parenteral). As 

vacinas de polissacarídeos capsulares (pneumococo, meningococo) são 
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indicadas para pacientes com condições clínicas especiais ou casos 

epidêmicos (WECKX; CARVALHO, 1999; BRASIL, 2001a; BRASIL, 2001b; 

BRASIL, 2001c).  

O calendário vacinal básico brasileiro visa a atender as características 

individuais e epidemiológicas. O Estado de São Paulo, assim como a maioria 

dos estados brasileiros, inclui no calendário a administração de vacinas para 

diversas infecções imunopreveníveis como tuberculose, hepatite B, difteria, 

tétano, pertussis, haemophilus, sarampo, febre amarela, caxumba, rubéola, 

poliomielite (BRASIL, 2001a; CVE, 2002; BRASIL, 2003a; CVE, 2003d) 

(tabela 5).  

 

TABELA 5 -  CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO BÁSICA NO TERRITÓRIO 
BRASILEIRO NO ANO DE 2000 - adaptado de BRASIL, 2001a; 
CVE, 2002 

 
Idade Tipo de vacina Observação 

Ao nascer (acima 
de 2500g) 

BCG * Atualmente se faz um reforço aos dez 
anos em alguns estados do Brasil 

2 – 4 – 6 meses DPT, OPV * Atualmente se faz a vacina contra 
haemophilus combinada (tetravalente), 
disponível em alguns estados do Brasil 
(CVE, 2002) 

9 meses Sarampo monovalente* 

Febre amarela** 

* Atualmente, esta dose foi substituída 
pela SCR aos 12 meses 

** Esta vacina, atualmente, vem sendo 
realizada em alguns estados brasileiros a 
partir de seis ou nove meses, dependendo 
da região endêmica do país; em outros 
estados, aos 12 meses concomitante à 
SCR 

15 meses SCR * Atualmente, foi transferida para a idade 
de 12 meses 

18 meses Reforço DPT, OPV Atualmente, tem sido feita aos 15 meses 
de vida, com a mudança da SCR 

5 ou 6 anos Reforço DPT, OPV  
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Todas as vacinas apresentam efeitos colaterais. Pouco se estudou 

sobre a imunogenicidade, segurança e duração de sua proteção quando 

administradas em pacientes renais crônicos. O aumento crescente desta 

população de risco faz com que sejam desenvolvidas recomendações para a 

realização de vacinas com base na relação risco/benefício, em que os riscos 

reais de complicações da imunização sejam menores que os decorrentes da 

doença natural (AAP, 2000a; BRASIL, 2001c; BRASIL, 2001d; CVE, 2003c).  

 

1.7.  VARICELA E SARAMPO NO RENAL CRÔNICO 

 

O perfil de gravidade clínica da varicela e sarampo, nos pacientes em 

tratamento conservador e em terapia dialítica, normalmente não difere do 

verificado em pessoas imunologicamente sadias. O mesmo não ocorre em 

pacientes transplantados em uso de medicações imunossupressoras, que 

apresentam alta morbimortalidade frente a estas infecções (GERSHON et 

al., 1986; BELLINI et al., 1992; SHELDON et al., 1992; GERSHON, 1993; 

GERSHON; LaRUSSA, 1998; PIROFSKI; CASADEVALL, 1998; AAP, 2000; 

PESANTI, 2001; ADA, 2001; ALPAY et al., 2002). 

 

1.7.a.  Sarampo, vacina para sarampo e IRC 

O sarampo é produzido por um RNA vírus pertencente ao gênero 

Morbillivirus, família Paramyxoviridae, cuja manifestação cursa com tosse, 

febre e rash cutâneo principalmente em crianças. Trata-se de uma doença 

autolimitada, com um número significativo de pacientes que podem 
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desenvolver complicações severas (BLACK; SHERIDAN, 1967; BELLINI et 

al., 1992; MALDONADO, 2002; BRICKS, 2003b). 

A infecção pelo vírus do sarampo tem sido classicamente 

associada à susceptibilidade para outras infecções virais e bacterianas como 

resultado transitório de imunossupressão seguida de infecção (PIROFSKI et 

al., 1998). As complicações infecciosas contribuem para a gravidade do 

sarampo, particularmente em crianças menores de um ano de idade e em 

pacientes imunocomprometidos (KAPLAN et al., 1992). O desenvolvimento 

de sarampo por pacientes com comprometimento imunológico pode 

acarretar uma taxa de letalidade de 7% (GARENNE et al., 1991; 

MALDONADO, 2002). 

Peter Panum descreveu a epidemiologia do sarampo em 1846 

sugerindo que a imunidade adquirida após a doença é duradoura (PANUM, 

1938). A literatura é escassa em relatos de pacientes portadores de IRC e 

que tenham desenvolvido o sarampo clínico. KALMAN e colaboradores 

(2002) relatam o caso de um menor de 14 anos, portador de 

glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF), que desenvolveu sarampo 

com encefalite e pneumonia, na vigência do uso de drogas 

imunossupressoras, três anos após o transplante. O paciente não 

apresentava antecedente clínico de sarampo e não havia recebido reforço 

vacinal previamente ao transplante (KALMAN et al., 2002).  

A vacina de vírus vivo atenuado foi liberada para uso nos Estados 

Unidos desde 1963 (AAP, 2000a) e no Brasil, no ano de 1967, sendo 

implantada em 1973 (BRASIL, 2001a; BRASIL, 2002a; BRASIL, 2002b; 
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BRASIL, 2002c; CVE, 2003b). Por cerca de vinte anos, recomendou-se a 

aplicação da vacina inicialmente aos nove meses de vida (monovalente), 

seguida de um reforço com a tríplice viral aos 15 meses (SCR). No ano de 

2002, devido à interrupção da circulação do vírus e redução significativa do 

risco de doença entre menores de um ano de idade, a dose da SCR foi 

modificada para a idade de 12 meses (BRASIL, 2003a; BRASIL, 2002b; 

CVE, 2002; CVE, 2003b).  

Há uma diminuição significativa do número de leucócitos após a 

administração da vacina por cerca de sete a 13 dias, verificando-se, 

também, queda nos níveis de linfócitos, neutrófilos, monócitos e eosinófilos. 

O efeito é maior sobre os eosinófilos, que caem para zero após o 10o.dia 

pós-vacinal (BLACK; SHERIDAM, 1967). A administração de vacina em 

indivíduos que são soropositivos para sarampo pode suprimir a produção do 

fator quimiotático na resposta a vários antígenos (HIRSH et al., 1981). 

A vacina do sarampo induz resposta imune celular e humoral. Pela 

dificuldade na mensuração da imunidade celular, geralmente se determina a 

eficácia vacinal através da avaliação da resposta humoral, através da 

quantificação das imunoglobulinas G e M (KRUGMAN et al., 1965). A vacina 

de sarampo é contra-indicada em pacientes com disfunção mediada pela 

célula T e na gravidez. Esta recomendação é baseada no risco de infecção 

pelo vírus vacinal (MITUS et al.,1962). 

Os lactentes, cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas, 

possuem, temporariamente, Acs transmitidos por via placentária, geralmente 

conferindo imunidade ao longo do primeiro ano de vida, o que interfere na 
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resposta à vacinação (LIMA, 1999). Estudos brasileiros demonstram que 

cerca de 85% das crianças perdem esses anticorpos maternos por volta dos 

nove meses de idade (BRASIL, 2002a).  

A imunidade induzida pela vacina de vírus atenuados do sarampo é 

duradoura (KRUGMAN et al., 1965). Cerca de 95% das pessoas que 

recebem a vacina desenvolvem Acs protetores; no entanto, estes títulos 

declinam ao longo do tempo. A queda dos títulos de Acs pode significar um 

obstáculo para o controle do sarampo (KRUGMAN et al., 1965; 

MARKOWITZ et al., 1990; PANNUTI et al., 1991; MARKOWITZ et al., 1992; 

MARKOWITZ; KATZ, 1994; GÜRIS et al., 1996; FLYNN et al., 1999; WONG-

CHEW et al., 2003). Pannuti e colaboradores (1991) relatam que em São 

Paulo, após a rotina de duas doses da vacina em crianças 

imunocompetentes, a soroconversão ocorreu em 80% dos casos e que estes 

valores mostraram melhora significativa após campanhas de vacinação em 

massa (PANNUTI et al., 1991). 

A recrudescência do sarampo em alguns países parece estar 

relacionada com diversos fatores, como ineficácia da imunização inicial, 

declínio temporal da imunidade e aumento da prevalência de crianças não 

imunizadas (PIROFSKI et al., 1998). 

A eficácia da vacina de sarampo em pacientes com algum tipo de 

imunodeficiência depende do tipo de disfunção. Wesley e colaboradores 

(1979) constataram que em, crianças desnutridas, as respostas vacinais 

com títulos insuficientes ficam próximas de 70 a 90% após o período de 21 a 

42 dias, respectivamente (WESLEY et al.,1979). Al-Attar e colaboradores 
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(1995) descrevem, em pacientes com HIV positivo, a possibilidade de falha 

vacinal primária e de diminuição de título de anticorpos após a vacinação, 

ressaltando a importância de se administrar a vacina no momento em que o 

paciente ainda está com seu sistema imune íntegro (AL-ATTAR et al., 1995).  

A vacinação para sarampo no grupo de pacientes com IRC, no Brasil, 

é realizada conforme o calendário vacinal básico preconizado pela Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA) (BRASIL, 2001a; BRASIL, 2003a; CVE, 

2003b). Nos EUA, preconiza-se o uso da vacina tríplice viral, previamente ao 

transplante renal, avaliando-se os títulos sorológicos para confirmação da 

soroproteção (NEU; FIVUSH, 1998; AAP, 2000b; RANGEL et al., 2003).  

 

1.7.b. Varicela, vacina para varicela e IRC 

A varicela é uma doença altamente contagiosa, produzida por um 

DNA vírus, do grupo dos herpes-vírus, responsável por elevada mortalidade 

no paciente com comprometimento funcional do sistema imune. O vírus 

varicela zoster (VZV) dissemina-se pela árvore respiratória com facilidade. 

Nos países de clima quente, como o Brasil, mais de 90% das pessoas são 

infectadas até a segunda década de vida (CARVALHO, 2000). 

 A varicela suscita uma imunidade humoral e celular, altamente 

protetora contra reinfecção sintomática. A supressão da imunidade celular 

contra o VZV correlaciona-se com um risco aumentado de reativação do 

VZV na forma de herpes-zoster (CDC, 1999). 

O VZV é reconhecido durante a doença pelo linfócito T (LT), com 

indução de proteção duradoura. A imunidade é mantida por décadas e é 
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mediada tanto pelo CD4+ quanto pelo CD8+, os quais podem ser 

demonstrados pela proliferação de células e pela produção de citocinas in 

vitro após estímulo antigênico. LT de memória podem ser mantidos pelas 

reexposições periódicas exógenas e endógenas durante reativação 

subclínica do VZV. O LT para a imunidade individual contra varicela produz 

citocinas Th1, assim como IL-2 e INF-γ, sendo que o CD4+ fornece ajuda 

para resposta humoral, desenvolvendo e mantendo o antígeno VZV após a 

varicela (OGILVIE, 1998; OLSON et al., 2001; PLOTKIN, 2001; VESSEY et 

al., 2001). 

Na criança com comprometimento da imunidade, a deficiência da 

resposta imune celular permite replicação viral continuada, com resultante 

lesão dos pulmões, fígado, cérebro e outros órgãos (JOHNSON et al., 1997; 

BUTTERY; MOXON, 2000). O desenvolvimento de varicela durante 

quimioterapia de uso oncológico acarretou a mortalidade de 7% casos, em 

pacientes não submetidos à introdução de tratamento com drogas antivirais 

(OGILVIE, 1998; AAP, 2000c). Goldstein e colaboradores (2000) relatam 

complicações fatais por varicela em pacientes que fazem uso de 

imunossupressores, principalmente nefróticos e transplantados 

(GOLDSTEIN et al., 2000). Popara e colaboradores (2002) descrevem a 

gravidade da varicela em 12 crianças portadoras do HIV, nas quais se 

verificou taxa de mortalidade de 43% (POPARA et al., 2002). Crianças que 

adquirem varicela após transplante de órgãos correm risco de infecção 

invasiva por VZV (ASANO, 1996; SANTIAGO-DELPIN, 1998). Nestes casos, 

a infecção pelo VZV deve ser tratada com drogas como aciclovir, utilizando-
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se a imunoglobulina humana antivaricela-zoster para prevenção e atenuação 

de doença nos contactantes (VZIG) (OLSON et al., 2001; CVE, 2003a).  

A vacina de vírus vivo atenuado a partir da cepa OKA, desenvolvida 

no Japão, em 1974 (TAKAHASHI et al., 1974; TAKAHASHI et al., 1975), 

mostra-se eficaz para prevenir a doença em níveis de 95 a 100% em 

crianças sadias. Em crianças imunocomprometidas, atinge uma 

soroconversão de 82 a 90% com uma dose; uma segunda dose, após oito 

semanas da inicial, poderá aproximar de 100% os níveis protetores. A 

infecção, de forma assintomática ou leve, pode ocorrer em 4,4% dos 

pacientes anualmente vacinados (BRICKS; RESEGUE, 1996; GERSHON, 

2001; SHINEFIELD et al., 2002).  

A imunidade celular após imunização é determinada principalmente 

pela transformação do linfócito frente ao antígeno (Ag) VZV (PLOTKIN, 

2001). Os Acs persistem adequadamente pelo menos por dez anos 

(BUTTERY e MOXON, 2000). 

Gershon e colaboradores (1986) após avaliarem 307 crianças com 

leucemia linfóide aguda (LLA) e que receberam uma dose da vacina contra 

varicela, constataram a segurança e imunogenicidade da vacina com 

proteção em níveis de 89% e 95%, na primeira e segunda dose, 

respectivamente (GERSHON et al., 1986). 

Em pacientes portadores de síndrome nefrótica corticossensível, 

Alpay e colaboradores (2002) demonstram o aparecimento de títulos 

protetores para varicela em 85% e 70% dos pacientes, após oito semanas e 
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dois anos da administração de uma dose da vacina, respectivamente 

(ALPAY et al., 2002). 

Zamora e colaboradores (1994) estudaram 34 crianças com IRC, 17 

em terapia dialítica e 17 pós-transplante renal em uso de terapia 

imunossupressora. Neste grupo, utilizou-se a vacina contra varicela nos 

pacientes sem história clínica de varicela e com níveis de Acs não 

protetores. Dos 34, vinte pacientes (59%) desenvolveram Acs no período de 

quatro a oito semanas; oito e seis, em IRC terminal e transplantados, 

respectivamente, não responderam. Cerca de três a seis meses depois, dez 

desses 14 pacientes, inicialmente sem títulos protetores, demonstraram 

soroconversão. Não houve, neste estudo, nenhuma correlação da magnitude 

da resposta do Ac com o tempo de soroconversão. Nos pacientes que 

tiveram acompanhamento durante pelo menos dois anos, 76% mantiveram 

títulos protetores de Acs. Este trabalho reforça a necessidade de 

administração da vacina para varicela para crianças soronegativas 

candidatas ao transplante renal (ZAMORA et al., 1994). 

Broyer e Boudailliez (1985) avaliaram a resposta após a 

administração da vacina contra varicela, em pacientes com IRC pré-

transplante renal. A soroconversão foi observada em 20/23 pacientes 

inicialmente soronegativos, e em 41/47 pacientes soropositivos que 

receberam dose de reforço. A varicela clínica ocorreu em cinco pacientes 

vacinados e herpes-zoster em três dos submetidos à dose de reforço 

(BROYER; BOUDAILLIEZ, 1985). 
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Em 32 crianças renais crônicas, Webb e colaboradores (2000) 

acompanharam a persistência de títulos de Acs após vacina contra varicela 

por um ano. A utilização de dose dobrada de vacina foi associada à 

manutenção de títulos protetores após um ano de seguimento em 76% 

pacientes (WEBB et al., 2000). Estudo semelhante, realizado por Furth e 

Fivush (2002), reforça a importância de se monitorar a presença dos níveis 

de Acs regularmente, após imunização nos pacientes pré-transplante renal, 

mesmo com duas doses da vacina (FURTH; FIVUSH, 2002). 

Em estudo mais recente, Furth e colaboradores (2003) 

acompanharam, prospectivamente por três anos, cinqüenta crianças com 

IRC em terapia conservadora e dialítica, avaliando a segurança e 

imunogenicidade após vacina contra varicela. Os pacientes não tinham 

títulos protetores previamente à vacina e 98% deles tornaram-se 

soropositivos após duas doses de vacina. Nos três anos de seguimento, 

todos os pacientes mantiveram títulos protetores, inclusive os 16/50 

posteriormente transplantados (FURTH et al., 2003).Sabe-se que crianças 

imunocompetentes, quando recebem vacina de varicela, não transmitem o 

vírus vacinal ao entrar em contato com imunodeprimidos. Entretanto, em 

crianças imunodeprimidas, que recebem a vacina e evoluem com exantema, 

o vírus vacinal poderá ser transmitido a soronegativos. Os contactantes, 

caso apresentem soroconversão, tornam-se imunes de modo semelhante 

aos vacinados (GERSON et al., 1992). A vacinação preventiva dos 

susceptíveis expostos ao vírus tem sido recomendada (AAP, 2000c). 
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Nos EUA, desde de 1995, preconiza-se como rotina, em crianças 

imunocompetentes após um ano de idade, a aplicação de uma dose da 

vacina para varicela (AAP, 2000c). O Brasil já licenciou a vacina de varicela 

a qual, devido ao alto custo, ainda não faz parte do Calendário Vacinal do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2001d; CVE, 2003a). A Sociedade Brasileira 

de Pediatria preconiza a utilização da vacina conforme rotina americana 

(WECKX; CARVALHO, 1999). Pacientes imunocomprometidos no Brasil, 

incluindo os renais crônicos em estágio pré-transplante, poderão receber a 

vacina junto aos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais 

(CRIEs), das Secretarias de Saúde dos Estados (CVE, 2003a). 

Em conclusão, a vacina da varicela é segura e eficaz em pacientes 

imunocomprometidos. No entanto, pode haver necessidade de doses de 

reforço mediante a realização de sorologia prévia (GERSON et al., 1997; 

WEBB et al., 2000; FURTH et al., 2003).  

 

1.8. JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

Aspectos clínicos e terapêuticos da uremia afetam, direta e 

indiretamente, a capacidade de resposta a estímulos imunológicos 

(PESANTI, 2001). Entretanto, apesar dos efeitos da uremia sobre os 

diversos componentes do seu sistema imune, crianças e adolescentes 

renais crônicos são capazes de responder a um esquema vacinal adaptado 

(ENSARI et al., 2001). 
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Não obstante o grande volume de trabalhos versando sobre as 

vacinas e sobre a IRC, ainda são raros os estudos sobre vacinação na IRC 

pediátrica. Os poucos trabalhos existentes concentram-se na eficácia de 

determinadas vacinas, em pequena série de pacientes, com tempo de 

seguimento pós-vacinal restrito. A situação vacinal da criança e adolescente 

portador de IRC é pouco estudada, principalmente em nosso meio. 

A motivação prioritária deste estudo foi a de avaliar a situação 

vacinal de crianças e adolescentes com IRC, em tratamento conservador e 

dialítico, e verificando-se o título de anticorpos pós-vacinais para o sarampo 

e pré-vacinais para varicela.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Objetivos 
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2.1.  GERAIS 

 
1. Avaliar a situação vacinal de crianças e adolescentes portadores de 

insuficiência renal crônica, de acordo com a recomendação da 

FUNASA e a utilização de vacinas. 

2. Avaliar a sorologia para sarampo e varicela de crianças e 

adolescentes portadores de insuficiência renal crônica, com diferentes 

condições clínicas e de tratamento. 

 

2.2.  ESPECÍFICOS 

 
1. Relacionar os dados do levantamento da situação vacinal básica e 

especial de crianças e adolescentes portadores de IRC com os dados 

da população geral. 

2. Avaliar a resposta sorológica de crianças e adolescentes portadores 

de IRC para sarampo e varicela de acordo com sexo, idade, 

procedência, estado nutricional, ocorrência clínica de doença, 

etiologia da IRC, ritmo de filtração glomerular, tipo de terapia da IRC, 

uso de imunossupressor e fração gama da eletroforese de proteína 

sérica.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Casuística e Metodologia 
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A casuística e metodologia serão descritas em ordem numérica e, 

posteriormente, seguirão a mesma seqüência nos resultados e discussão. 

Os critérios de inclusão dos pacientes serão discutidos de forma separada, 

assim como os aspectos da avaliação sorológica para sarampo e varicela. 

 

3.1.  CONSIDERAÇÕES ÉTICAS PARA A COMPOSIÇÃO DA CASUÍSTICA 

 

Este trabalho foi realizado com base em consulta a prontuários de 

pacientes, preenchimento de questionário padronizado (anexo 1), análise de 

cartão de vacinação e coleta de sorologia para sarampo e varicela. Os 

dados obtidos foram avaliados num corte transversal dos pacientes 

portadores de IRC, dentro de uma sistemática de acompanhamento clínico e 

ambulatorial da Unidade de Nefrologia Pediátrica do Instituto da Criança 

(ICr), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (HC-FMUSP). 

Este trabalho obteve aprovação prévia da Comissão de Ética do 

Instituto da Criança da FMUSP e, por um período de 12 meses, a 

pesquisadora recebeu bolsa de estudo da CAPES. 
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3.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO PARA A COMPOSIÇÃO DA CASUÍSTICA  

 

3.2.a. Quanto ao ritmo de filtação glomerular (RFG) 

Para a composição de nossa amostra, foram considerados todos os 

pacientes com RFG abaixo de 70 ml/min/1,73m2 . 

 

3.2.b. Quanto à adesão ao esquema vacinal básico 

Assim como recomendado pela FUNASA (BRASIL, 2001a) e pelos 

estudos semelhantes existentes (LAUBE et al., 2002), a composição da 

amostra baseou-se na apresentação obrigatória do cartão de vacina 

brasileiro no momento da entrevista (BRASIL, 2001a).  

 

3.2.c.  Quanto à idade dos pacientes 

A amostra foi composta de pacientes com idade igual ou superior a 18 

meses e inferior a 18 anos. O limite inferior de idade foi adotado em função 

da presença de títulos sorológicos protetores após a dose da vacina contra 

sarampo aos 15 meses (PANNUTI et al., 1991; MARKOWITZ et al., 1992; 

WONG-CHEW et al., 2003). O limite superior levou em conta a idade a partir 

da qual começa a transferência de pacientes do Instituto da Criança para 

atendimento em Unidades de Nefrologia para pacientes adultos.  

 

3.2.d. Quanto ao período de inclusão 

Os pacientes foram incluídos no período entre janeiro de 2000 a 

dezembro de 2001. 
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3.3.  METODOLOGIA DO PROTOCOLO DE ESTUDO 

 

Após captação do registro e nome dos pacientes, constituiu-se de 

entrevista com pacientes, pais e/ou responsáveis, verificação do cartão 

vacinal, levantamento de prontuários, avaliação clínica, avaliação 

laboratorial, e sorologias para sarampo e varicela. 

 

3.3.a.  Captação de pacientes 

Os pacientes foram incluídos no estudo após levantamento do nome e 

registro pelo Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do ICr – HC-

FMUSP, através do Código Internacional de Doenças (CID-10) (OPAS/OMS, 

2002) para IRC. 

  

3.3.b.  Entrevista dos pacientes, pais e/ou responsáveis 

A entrevista foi realizada durante atendimento no ambulatório e/ou na 

enfermaria para levantamento de dados gerais e específicos quanto à 

exposição às doenças e/ou vacinas, além de verificação do cartão vacinal. 

Procedeu-se à entrevista através de questionário estruturado que foi 

respondido pelos pacientes, pais e/ou responsáveis. O questionário versou 

sobre dados de idade, sexo, tempo de seguimento no serviço, procedência 

atual, etiologia da IRC, tipo de terapia e patologias associadas, antecedentes 

mórbidos do paciente. Incluiu, especificamente doenças virais da infância, 

entre elas varicela e sarampo, avaliação do grau de escolaridade dos 

pais/responsáveis e situação econômica da família (anexo 1).  
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3.3.c. Levantamento de prontuário 

Realizou-se a revisão de prontuários para levantamento de dados 

demográficos e de história clínica, para confirmação e complementação dos 

dados obtidos na entrevista. Utilizou-se um protocolo estruturado, visando à 

análise dos seguintes dados: identificação, idade, sexo, tempo de 

seguimento, etiologia da IRC, uso de medicamentos imunossupressores, 

complicações clínicas, ocorrência clínica de doença (varicela e sarampo) e 

dados laboratoriais pertinentes (anexo 1). 

 

3.3.d.  Avaliação clínica 

A avaliação clínica foi realizada no momento da consulta ambulatorial 

de rotina de cada paciente ou na enfermaria, através de anamnese e exame 

físico completo, incluindo avaliação do estado nutricional através de medidas 

antropométricas.  

 

3.3.e.  Avaliação laboratorial 

Os dados laboratoriais utilizados foram coletados até dois meses após 

a entrevista. Os valores de referência encontram-se no anexo 2. A 

metodologia adotada para a análise do material faz parte da rotina do 

Laboratório do Instituto da Criança, a saber: hemoglobina 

(cianometahemoglobina), hematócrito (calculado pelo RBC- número de 

células vermelhas x MCV- volume corpuscular médio dividido por 10), 

leucócitos (citoquímica peroxidase), paratohormônio (radioimunoensaio 

através da Coat-A-Count Intact PTH-IRMA), uréia (enzimático urease), 
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creatinina (reação de Jaffé - picrato alcalino), sódio (eletrodo íon seletivo -

ISE), potássio (eletrodo íon seletivo-ISE), cálcio (eletrodo íon seletivo-ISE), 

fósforo (colorimétrico fosfomolibdato-UV), fosfatase alcalina (cinético com 

substrato p-nitrofenil fosfato), bicarbonato de sódio (calculado a partir do 

conteúdo total de CO2 e do pH ou medidas da paCO2) e pH pelo aparelho de 

gasometria -CIBA CORNING, utilizando-se para tampões 6,8 e 7,2. Foi 

utilizada a fórmula:  

CO2Total = 0,03 x pCO2 +  HCO3 

25,2 mM/L    1,2 mM/L     24 mM/L 

 

As dosagens laboratoriais das frações albumina e gamaglobulina 

foram realizadas através do método de fracionamento eletroforético de 

proteína com acetato de celulose e leitura no aparelho MICROTECH 648 

PC. A presença de proteínas na urina foi avaliada de forma quantitativa 

para os pacientes com diurese e controle miccional, e qualitativa para 

aqueles com dificuldade na coleta da urina de 24 horas. Por se tratar de 

pacientes renais crônicos, cerca de 14,4% deles eram anúricos. A avaliação 

quantitativa de proteínas foi feita através da técnica de precipitação ácida e 

quantificada por nefelometria (nefelômetro Boehring BN 100®), coletando-se 

urina de 24 horas. A avaliação quantitativa de proteína urinária foi realizada 

através da uroanálise por tiras reagente Bayer pelo azul de tetrabromofenol 

0,3% .  
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3.4.  CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA PADRONIZAÇÃO DOS DADOS 
PARA A ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

3.4.a.  Sexo 

O sexo foi classificado como masculino e feminino. Pacientes com 

diagnóstico de genitália ambígua (4/83 pacientes) foram classificados de 

acordo com a definição do sexo social (DAMIANI, 1998). 

 

3.4.b.  Idade 

A idade foi definida conforme o critério de inclusão descrito. No 

entanto, para fins estatísticos, os pacientes foram distribuídos, de acordo 

com a freqüência, em quatro categorias: até cinco anos, maior de cinco a 

nove anos, maior de nove a 13 anos e maiores de 13 anos. 

Em decorrência da observação da maior susceptibilidade ao sarampo 

em maiores de seis anos, e à varicela em menores de seis anos, as 

variáveis categóricas foram dicotomizadas em dois grupos: crianças de até 

seis anos e maiores de seis anos. 

 

3.4.c.  Procedência 

A variável categórica foi dividida em dois grupos: procedentes da 

cidade de São Paulo e provenientes de qualquer outra cidade do Estado de 

São Paulo, ou outros estados ou país.  
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3.4.d. Tempo de seguimento 

O tempo de seguimento no serviço foi considerado a partir do registro 

dos pacientes na instituição até o momento da entrevista.  

Foram utilizadas, para a análise, as condições clínicas e de 

tratamento no momento da entrevista. O cálculo estatístico trabalhou com 

média e mediana do mesmo. 

 

3.4.e.  Escolaridade paterna e materna 

A avaliação do nível cultural foi obtida através do grau de instrução 

dos pais pela média do número de anos em que o pai e a mãe freqüentaram 

a escola. Para comparar nossos dados com aqueles disponíveis para o 

Brasil (WHO, 2002; IBGE, 2003; IBGE/PNAD, 2003), agruparam-se os anos 

de escolaridade através desta média, subdividindo-se em quatro grupos 

(abaixo de quatro anos; quatro a sete anos; oito anos; acima de oito anos de 

idade). 

 

3.4.f. Renda per capita 

A situação econômica da família de cada paciente foi obtida através 

do questionamento sobre a renda familiar mensal. Obtiveram-se dados que 

levaram ao cálculo da renda per capita, através do Indicador Social Mínimo 

(WHO, 2002; IBGE, 2003; IBGE/PNAD, 2003), calculando-se através do 

produto interno bruto anual (dividiu-se por mês e, posteriormente, pelo 

número médio de pessoas por família no Brasil) (WHO, 2002; IBGE, 2003; 

IBGE/PNAD, 2003).  

 



Casuística e Metodologia 
 

50

Dados brasileiros do ano de 2000 mostram uma renda familiar média 

anual de R$ 5861,00 (cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais), com 

cerca de 3,3 moradores por família brasileira, e renda per capita de R$ 

148,00 (cento e quarenta e oito reais) por mês (IBGE/PNAD, 2003). 

 

3.4.g. Ocorrência clínica de sarampo ou varicela 

Utilizaram-se dados do questionário quanto à exposição e/ou 

desenvolvimento das doenças. Consideraram-se como critério de inclusão 

somente os relatos de varicela e sarampo diagnosticados por profissional 

médico.  

 

3.4.h. Vacina contra sarampo ou varicela 

No período de coleta de dados, ano de 2000 - 2001, faziam parte do 

calendário vacinal a vacina contra sarampo, aos nove meses, e a tríplice 

viral, aos 15 meses (BRASIL, 2001a). Atualmente, frente ao controle do vírus 

selvagem do sarampo, houve alteração das doses, permanecendo uma 

única dose da SCR aos 12 meses (CVE, 2003b). Os pacientes incluídos na 

avaliação sorológica para sarampo receberam pelo menos uma dose da 

vacina específica monovalente ou tríplice viral. 

A vacina contra varicela faz parte dos imunobiológicos especiais e só 

é realizada pelos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais 

(CRIEs), previamente ao transplante renal (CVE, 2003c). Os 3/83 pacientes 

que receberam esta vacina não foram incluídos neste estudo de 

susceptibilidade à exposição natural. 
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3.4.i.  Estado nutricional 

Os dados antropométricos, peso e estatura foram obtidos segundo 

técnicas universalmente padronizadas e comparados com parâmetros 

referenciais, para peso e estatura, utilizando-se o programa Epi Info, versão 

6.04. Utilizou-se, como referência, o padrão recomendado pela National 

Institute Health Sciences (NCHS) e World Health Organization (WHO) 

(WATERLOW et al., 1977), definido como classificação nutricional a partir 

dos dados antropométricos computados dos índices estatura/idade, 

peso/idade e peso/estatura, empregando como pontos de corte dois desvios-

padrão (-2DP) abaixo da média, para a definição de desnutrição energético-

protéica, e baixa estatura, para idade (WHO, 1995). 

 

3.4.j. Etiologia da IRC 

A etiologia da IRC foi classificada de acordo com critérios utilizados 

em estudos multicêntricos do NAPRTCS, ItalKids, Registro Brasileiro de 

Transplante Pediátrico (NAPRTCS, 2002; ARDISSINO et al., 2003; GARCIA 

et al., 2003). Para a análise estatística, utilizou-se, no presente estudo, um 

reagrupamento simplificado das doenças em três grupos: glomerulopatias, 

malformação do aparelho urinário, outras patologias de comprometimento 

renal. As glomerulopatias primárias ou secundárias compreenderam 

doenças como a síndrome nefrótica córtico-resistente não biopsiada, 

glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF), esclerose mesangial difusa 

(EMD), síndrome nefrótica congênita, glomerulonefrite crescentérica, 

granulomatose de Wegener, lúpus eritematoso sistêmico (LES).  
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As malformações do aparelho urinário incluíram refluxo vésico-

ureteral (RVU), válvula de uretra posterior (VUP), estenose de junção 

pieloureteral (EJUP), síndrome de Prune Belly (SPB), bexiga neurogênica, 

anomalias anorretais, síndrome de Vater.  

O grupo outras patologias incluiu pielonefrite crônica, insuficiência 

renal aguda cronificada e nefropatias heredofamiliares como nefronoftise, 

síndrome de Bartter, cistinose, acidose tubular renal (ATR). 

 

3.4.l. Ritmo de filtração glomerular 

Calculou-se o ritmo de filtração glomerular a partir da creatinina sérica 

e da estatura da criança, através da Fórmula de Schwartz (SCHWARTZ et 

al., 1987), empregada para todas as crianças do estudo. Para a análise 

estatística, dividiu-se o RFG em faixas de 51 a 70 ml/min/1,73m2; 21 a 50 

ml/min/1,73m2 ; ≤ 20 ml/min/1,73m2.  

A avaliação do tempo de IRC dos pacientes não foi exeqüível, pois 

parte dos pacientes ingressam para seguimento neste serviço em estágio 

terminal da IRC, não sendo possível delimitar o tempo de evolução dos 

sintomas. 

 

3.4.m. Tipo de terapia da IRC 

O tipo de terapia dos pacientes estudados foi dividido em: tratamento 

conservador para aqueles que apresentavam RFG abaixo de 70 ml/min/1,73 

m2 até o início de terapia dialítica: hemodiálise e diálise peritoneal.  
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3.4.n. Uso de imunossupressor 

Avaliaram-se os tipos, tempo e época de uso de imunossupressores 

na população estudada. Calcularam-se, através da média, o tempo total de 

uso e o tempo entre a suspensão do mesmo e a coleta da sorologia.  

 

3.4.o. Fração gama da eletroforese de proteína  

A fração gama da eletroforese de proteína foi avaliada em separado, 

pois a hipogamaglobulinemia pode ser um fator para a diminuição da 

efetividade da resposta imune (FIVUSH et al., 1989; ROITT, 1999).  

 

3.5.  METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO VACINAL  

 

No momento da entrevista, foi solicitado aos pacientes e/ou 

responsáveis que apresentassem o cartão de vacinação, de onde foram 

levantadas todas as doses e datas de vacinas administradas.  

Considerou-se, como adesão ao esquema vacinal básico proposto 

pelo PNI, a confirmação de recebimento de pelo menos três doses das 

vacinas contra pólio oral e tríplice bacteriana, de uma dose de BCG e de 

uma de sarampo (monovalente ou tríplice viral). A cobertura vacinal total foi 

considerada através do número de crianças vacinadas com as doses 

relatadas (BRASIL, 2001a; CVE, 2002; BRASIL, 2003a). A padronização das 

doses decorre da procedência do paciente incluído no estudo e diferença 

regional dos calendários vacinais (BRASIL, 2001a; CVE, 2002). 
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Os dados foram comparados com dados dos Estados Unidos da 

América (AAP/CDC, 2003), dados brasileiros (BRASIL, 2003b; BRASIL, 

2003c) e dados da cidade de São Paulo (CVE, 2003d; CVE, 2003e).  

 

3.6.  METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO SOROLÓGICA PARA SARAMPO 
E VARICELA  
 

Após consentimento informado e assinado pelos pais ou responsáveis 

(anexo 3), procedeu-se à coleta de sangue dos pacientes incluídos no 

protocolo para avaliação sorológica para sarampo e varicela. Esta coleta fez 

parte da coleta de sangue da avaliação rotineira dos pacientes envolvidos no 

estudo. 

O material foi armazenado sob a forma de plasma congelado em 

frascos tipo Eppendorfs e encaminhado ao Laboratório de Virologia do 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da FMUSP. A titulação de 

anticorpos foi realizada através de técnica do ELISA padronizada (anexo 4) 

(SOUZA et al., 1991; SOUZA et al., 1997; YU et al., 2000; MACHADO et al., 

2002; REIS et al., 2003). 

Definiram-se: soroconversão como a alteração do teste soronegativo, 

de negativo para positivo, indicando o desenvolvimento de Acs em resposta 

à imunização ou infecção (DORLAND, 1997a; SOUZA et al., 1999); 

soropositivo como aquele que apresenta resultados positivos no exame 

sorológico com alto nível de Acs (DORLAND, 1997b); soronegativo como 

aquele que demonstra resultados negativos no exame sorológico (falta de 

Acs) (DORLAND, 1997c).  

 



Casuística e Metodologia 
 

55

3.6.a. ELISA para sarampo 

- Sorologia 

Detectaram-se anticorpos IgG contra o vírus do sarampo através da 

reação imunoenzimática (ELISA), de acordo com a técnica de Souza, 

(SOUZA et al., 1997) com algumas modificações: 

-Preparo do antígeno 

O vírus do sarampo, amostra Toyoshima, foi cultivado em células 

Vero, em meio de Eagle (MEM) contendo 2% de soro fetal bovino, 100 U/ml 

de penicilina, 100 µg/ml de estreptomicina e 2 µg/ml de anfotericina B. Após 

incubação por quatro a cinco dias a 37o.C, as células foram destacadas 

mecanicamente da parede da garrafa e lavadas três vezes com PBS, 

centrifugando-se 800g durante dez minutos.  

O sedimento foi ressuspenso em volume de PBS equivalente a 1:50 

do volume original que foi, então, submetido à ruptura por ultra-som. Após 

adição de desoxicolato de sódio a 0,5% e incubação durante uma hora a 

4°C, a suspensão foi clarificada por centrifugação em microcentrífuga a 

6.500g durante um minuto. O sobrenadante foi aliquotado e conservado a -

70°C. O antígeno controle foi similarmente preparado com células Vero não 

infectadas. As diluições ótimas de antígeno viral e controle foram 

determinadas através de titulação em bloco, tendo sido utilizados soros de 

padrões positivos e negativos. 

As microplacas (NUNC-Polysorp) foram sensibilizadas com 50µl das 

diluições ótimas de antígeno viral e controle em PBS, pH 7,2. Após 
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incubação por duas horas à temperatura ambiente, as mesmas foram 

lavadas três vezes com PBS contendo Tween 80 (PBST) e estocadas a -

70°C ou utilizadas no mesmo dia. As placas foram incubadas durante uma 

hora com 100 µl de PBST, com 5% de leite desnatado. Depois de 

desprezada a solução bloqueadora, 50 µl de soro diluído a 1:100 foram 

adicionados a duas cavidades contendo antígeno viral e a duas com 

antígeno controle, tendo sido incubado novamente a 37°C, durante uma 

hora. Após quatro lavagens com PBST, adicionaram-se 50 µl de diluição 

ótima de conjugado anti-IgG humano com peroxidase (Sigma). Após 

incubação durante quarenta minutos e quatro lavagens, adicionaram-se 50 

µl de substrato cromógeno contendo peróxido de hidrogênio e o-

fenilenodiamina em tampão citrato pH 5,0. As placas foram incubadas a 

temperatura ambiente ao abrigo de luz, durante vinte minutos e após adição 

de 50 µl de H2SO4 2,5N, a leitura foi realizada a 492 nm em Titertek 

Multiskan Plus. Calcularam-se os resultados expressos em DOD (diferença 

de densidade óptica), subtraindo-se da absorbância da cavidade com o 

antígeno viral aquela obtida com o controle de células. 

Para a determinação dos títulos de anticorpos anti-sarampo, 

expressos em mili-unidades internacionais (mUI/ml), foi utilizado soro de 

referência fornecido pelo National Institute for Biological Standards and 

Control, Hertford, Inglaterra. A curva padrão foi construída com diluições 

seriadas do soro, contendo 20, 10, 5, 2 e 1 mUI/ml, que foram incluídas em 

cada série de reações. Os títulos foram calculados através de reta de 

regressão, utilizando-se programa de computador. O título considerado 
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protetor contra a doença foi ≥ 100 mUI/ml. A sensibilidade do teste é de 

98,9% (SOUZA et al., 1991). 

 

3.6.b. ELISA para varicela 

- Preparo do antígeno celular 

Utilizou-se garrafa tipo Roux, com monocamadas confluentes de 

fibroblastos humanos obtidos a partir de prepúcio de crianças 

postectomizadas, tendo sido inoculadas com suspensão viral cepa Oka e 

mantidas a 37oC. Com pérolas de vidro, a monocamada de célula foi 

desprendida da parede da garrafa e lavada duas vezes com PBS gelado 

através de centrifugação. A seguir, após preparação da suspensão a 10% 

em PBS estéril a partir do sedimento da última lavagem, foi submetida a 

ultra-som em banho de gelo. 

A solubilização foi feita com desoxicolato de sódio a 0,2%. Após 

centrifugação, o sobrenadante foi aliquotado e estocado a –200C. 

O antígeno viral foi preparado simultaneamente, com células controle 

não infectado. As diluições ótimas do antígeno viral e controle para a 

sensibilização das placas foram determinadas por titulação em bloco, 

utilizando-se soros sabidamente positivos e negativos. 

 

- Sensibilização das placas 

As placas (Nunc Polysorp) foram sensibilizadas com diluição ótima 

do antígeno viral e controle de células, mantidas a 40C overnight até o 

momento da realização da reação.  
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- Execução da reação 

Para a realização da reação, as placas foram lavadas duas vezes 

com PBS contendo 0,1% de Tween 80 (PBS-T) e incubadas 370C por uma 

hora, com solução bloqueadora (SB) constituída de PBS contendo leite 

desnatado a 5% e Tween 80 a 0,1% . 

Após o bloqueio, desprezou-se a SB e adicionaram-se amostras 

(soro) previamente diluídas a 1/100 em SB. Após incubação por uma hora a 

370C, a placa foi lavada quatro vezes com PBS-T e, em todas as cavidades, 

foi adicionado conjugado Anti-IgG humano marcado com peroxidase, diluído 

em SB. Após incubação por quarenta minutos a 370C, a placa foi novamente 

lavada quatro vezes com PBS-T e adicionada ao substrato/cromógeno 

(OPD-ortofenilenodiamina, diluída em tampão citrato-perborato) e incubada 

à temperatura ambiente, ao abrigo da luz por vinte minutos. Depois de 

interromper a reação com ácido sulfúrico 0,1N, realizou-se a leitura em 

espectrofotômetro de placas com filtro de 492 nm. O cut off do teste foi 

calculado pela média, mais três desvios padrões das DOs (densidades 

ópticas) de vinte amostras sabidamente negativas. O título considerado 

protetor para a doença foi ≥ 100 mUA/ml. A sensibilidade do teste é de 91% 

(REIS et al., 2003). 

 

3.7. METODOLOGIA DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Através dos termos MeSH (Medical Subject Heading): children, 

chronic renal failure, chronic kidney failure, immunization, pediatrics, vaccine, 
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vaccination, measles, varicella, systematic reviews and practice guidelines, 

utilizados na indexação de citações bibliográficas na base eletrônica 

Medline, esta e as bases Embase, Lilacs, EBM Reviews-Cochrane database 

of Systematic Reviews e Scielo foram pesquisados para localizar as 

publicações concernentes. O período considerado abrangeu desde o 

estabelecimento de cada uma destas bases (1966, 1980 e 1986, 1998 e 

1997, respectivamente) até janeiro de 2003.  

Publicações de pesquisas realizadas em seres humanos e redigidas 

em português, inglês, francês e espanhol foram incluídas. Filtraram-se os 

resultados utilizando a expressão booleana and. 

 

3.8.  METODOLOGIA ESTATÍSTICA 

 

Foi realizada descrição das variáveis antropométricas, laboratoriais, 

grau de escolaridade dos pais e das mães e renda per capita através de 

médias (± DP) e proporções.  

A situação vacinal em relação ao esquema básico recomendado pela 

FUNASA foi medida em proporções.  

A prevalência de anticorpos contra o vírus do sarampo e da varicela 

dentre os vacinados e sem história clínica, destas duas doenças, foi 

apresentada em proporções. 

A análise descritiva da presença de anticorpos protetores contra os 

vírus do sarampo e varicela também foi feita em proporções. Após 

dicotomizar as variáveis contínuas na mediana, possíveis associações a 
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aspectos demográficos, sócio-econômicos e clínicos foram verificadas 

através de cálculo de prevalências e prevalências relativas, com os 

respectivos intervalos de 95% de confiança.  

Teste qui-quadrado simples e para tendência, quando pertinente ou o 

teste exato de Fisher foram utilizados para a avaliação de diferenças entre 

proporções. Para todas as comparações, o nível de significância estatística 

foi estabelecido em p <0,05.  

Utilizaram-se a planilha Excel® e o software Epi Info, versão 6.04 – 

CDC/WHO para a construção do banco eletrônico e a análise dos dados. 

 

3.9.  APRESENTAÇÃO DA CASUÍSTICA 

 

O estudo realizado foi do tipo descritivo retrospectivo e prospectivo de 

uma população de 120 crianças, portadoras de Insuficiência Renal Crônica 

(CID-10) (OPAS/OMS, 2002). Neste estudo, foram incluídas 83 crianças, 

com IRC de etiologia variada, sendo 55 do sexo masculino e 28 do sexo 

feminino, ativos no ambulatório e enfermaria da Unidade de Nefrologia 

Pediátrica do ICr - HC – FMUSP, no período de janeiro de 2000 a dezembro 

de 2001. 

Os pacientes foram entrevistados e submetidos à avaliação clínica 

durante atendimento de rotina no ambulatório e/ou enfermaria, sendo 

encaminhados para coleta da sorologia juntamente com a coleta de sangue 

de rotina.  
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O tempo de seguimento dos pacientes, desde o momento da 

admissão no serviço, foi em média de 44,5 meses; do total de pacientes, 

60,2% eram provenientes da própria cidade de São Paulo.  
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Os resultados do presente estudo serão apresentados segundo a 

ordem dos critérios descritos na metodologia. Primeiramente, serão 

apresentados os resultados gerais do renal crônico pediátrico e, depois,os 

resultados do levantamento do perfil vacinal do grupo.  

Posteriormente, serão apresentados os resultados da avaliação 

sorológica para sarampo e varicela e correlações com os possíveis fatores 

associados à susceptibilidade a estas doenças. A caracterização pormenorizada 

dos pacientes do estudo encontra-se no anexo 5. 

 

4.1.  PERFIL DESCRITIVO DAS CARACTERÍSTICAS ESTUDADAS  

 

4.1.a.  Perfil descritivo geral  

I. Sexo e idade 

A proposta de participar da entrevista e coleta do material para a 

sorologia de sarampo e varicela na criança e adolescente portador de IRC 

foi feita a 83 pacientes do ambulatório de renal crônico do Instituto da 

Criança do Hospital das Clínicas da FMUSP, no período de janeiro de 2000 

a dezembro de 2001.  
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Fizeram parte do estudo 55 pacientes do sexo masculino (66,3%) e 

28 do feminino (33,7%), com idade mediana de 11 anos (variação 

interquatilar de 5,5 a 14 anos) e média de 9,7 anos (DP± 5,1) (Tabela 6). 

 

TABELA 6 -  CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES QUANTO AO SEXO E 
IDADE  

 
Variável Valor  

Idade 
Média (DP), em anos 
Variação (mínima e máxima) 
Mediana (variação interquatilar), em anos 

 

9,7 (5,1) 
18 meses – 17 anos 

11 (5,5 - 14) 

Gênero n (%) 
Masculino 
Feminino 

 

55 (66,3) 
28 (33,7) 

 

 

II. Procedência e tempo de seguimento 

Cinqüenta pacientes (60,2%) eram procedentes da cidade de São 

Paulo; os outros 33 pacientes eram de cidades do Estado de São Paulo e de 

cidades de outros estados do Brasil. 

O tempo médio de seguimento dos pacientes no ambulatório, no 

momento da entrevista para a coleta de dados e sorologias, era de 44,5 

meses (mediana 34 meses), com variação de menos de um mês a 177 

meses (Tabela 7). 
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TABELA 7 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES QUANTO À PROCEDÊNCIA E 
TEMPO DE SEGUIMENTO  

 

Variável Valor 

Procedência 
Cidade de São Paulo, n (%) 

Tempo de Seguimento 
Média, em meses  

Mediana, em meses  

Variação (mínima e máxima) 

 

50 (60,2) 

 

44,5  

34 

<1 mês – 177 meses 

 

 

III. Escolaridade paterna e renda per capita  

O grau de escolaridade médio foi de 7,1 anos para pais e 7,2 anos 

para mães; para o ano de 2000, a renda per capita média foi de R$ 191,60 e 

a mediana, de R$ 105,00 (variação R$ 33,00 – R$ 2000,00) (Tabelas 8 e 

8.1). 
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TABELA 8 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES QUANTO À RENDA PER 
CAPITA FAMILIAR E NÍVEL DE ESCOLARIDADE PATERNA E 
MATERNA   

 
Variável Valor 

Escolaridade* (em anos) 
Escolaridade média dos pais (no = 76), (DP) 

Escolaridade média das mães (no =78), (DP) 

Renda per capita (em R$) no ano de 2000 
Renda per capita média (DP) 

Renda per capita mediana (variação) 

 

7,1 (3,2) 

7,2 (3,2) 

 

191,90 (268,80) 

105,00 (33,00 – 2.000,00)

* O total não soma 83 porque há falta de informação para cinco mães e sete pais. 

 

 

 

TABELA 8.1 - DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE ESCOLARIDADE DOS PAIS E 
MÃES 

  
Idade (anos) Mãe no (%) Pai no (%) 

< 4 6 (7,7) 4 (5,3) 

4 – 7 39 (50,0) 42 (55,2) 

8 10 (12,8) 11 (14,5) 

>8 23 (29,5) 19 (25,0) 
 

* O total não soma 83 porque há falta de informação para cinco mães e sete pais. 

 

IV. Ocorrência de sarampo e/ou varicela: diagnóstico 
clínico 

Nas crianças renais crônicas do estudo, o diagnóstico clínico por 

profissional médico ocorreu em nove pacientes (10,8%) para sarampo e em 

39 pacientes (47%) para varicela. 
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V. Estado nutricional 

Na avaliação do estado nutricional, observamos que o escore Z 

mediano de peso ajustado pela idade foi de – 1,56 com variação de –4,07 a 

3,68; por sua vez, o escore Z mediano de estatura ajustado pela idade foi de 

–2,10 e variação de –6,9 a 6,1. O escore Z mediano de peso ajustado para 

estatura foi de – 0,13 e variação interquartilar de -0,56 a 0,40, 12 pacientes 

(14,4%) com escore Z de peso para estatura abaixo de 2DP (Tabela 9). 

 

TABELA 9 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES QUANTO AO ESTADO 
NUTRICIONAL 

 

Escore Z < -2DP Valor 

Escore Z peso ajustado para idade 
Número de pacientes (%) 

Média (DP)  

Mediana 

Variação 

 

32 (38,5) 

- 1,24 (1,39) 

- 1,56 

- 4,07 a 3,68 

Escore Z estatura ajustado para idade 
Número de pacientes (%) 

Média (DP)  

Mediana  

Variação 

 

43 (51,8) 

-2,10 (2,21) 

- 2,10 

- 6,9 a 6,1 

Escore Z peso ajustado para estatura  
Número de pacientes (%) 

Média (DP)  

Mediana (variação interquartilar)  

Variação 

 

12 (14,4) 

-0,51 (1,97) 

- 0,13 (- 0,56 a 0,40) 

-5,73 a 5,63 
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Dentre os pacientes em hemodiálise, observou-se que 23,5% (4/17) 

se apresentam com comprometimento do peso para estatura abaixo de -2DP 

(Tabela 9.1).  

 

TABELA 9.1 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES QUANTO AO TIPO DE TERAPIA 
DA IRC EM RELAÇÃO AO PESO PARA ESTATURA ABAIXO DE -2 
DP (n° = 83 pacientes) 

 

Tipo de terapia  
no pacientes (%) 

Escore  
peso/ idade  

no pacientes (%) 

Escore  
estatura/ idade  

no pacientes (%) 

Escore  
peso/ estatura  

no pacientes (%) 

Diálise peritoneal 

14/83 (16,9) 

 

0/14 (0) 

 

1/14 (7,14) 

 

1/14 (7,1) 

Hemodiálise 

17/83 (20,5) 

 

2/17 (11,7) 

 

5/17 (29,4) 

 

4/17 (23,5) 

Conservador 

52/83 (62,7) 

 

0/52 (0,0) 

 

8/52 (15,4) 

 

7/52 (13,5) 

 

 

 

 

VI. Etiologia da IRC 

A etiologia da IRC nos pacientes incluídos mostrou-se assim 

distribuída: 17 casos (20,5%) de glomerulopatias e 58 casos (69,9%) de 

malformações do aparelho genito-urinário. Um terceiro grupo apresentou oito 

pacientes (9,6%) com outros tipos de patologias renais (tabela 10). 
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TABELA 10 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES QUANTO À ETIOLOGIA DA IRC 
 
 

Etiologia da IRC no pacientes (%) 

Glomerulopatias 
GESF  
GN crescentérica idiopática 
EMD 
Granulomatose de Wegener 
LES 
Glomerulonefrite crônica 

17 (20,5) 
7 (8,4) 
1 (1,2) 
4 (4,8) 
1 (1,2) 
1 (1,2) 
3 (3,6) 

Malformações do aparelho urinário 
Hipoplasia/ aplasia/ displasia renal 
Agenesia renal 
Uropatia obstrutiva  

VUP 
Bexiga neurogênica 
RVU 
Síndrome de Prunne Belly 
Síndrome de Vater      
Outras (EJUP, megaureter,...) 

58 (69,9) 
12 (14,5) 

4 (6,9) 
42 (50,6) 

12 (14,4) 
9 (10,8) 
7 (8,4) 
3 (3,6) 
1 (1,2) 

10 (12,0) 

Outras patologias renais 
Doença policística renal 
Nefronoftise 
IRA cronificada 
Tubulopatia 

Cistinose 
Síndrome de Bartter 
ATR  

8 (9,6) 
3 (3,6) 
1 (1,2) 
1 (1,2) 
3 (3,6) 

1 (1,2) 
1 (1,2) 
1 (1,2) 

 

 

4.1.b. Perfil descritivo específico  

No perfil descritivo específico, serão destacados abaixo, dando-se 

ênfase às seguintes características: RFG, tipo de terapia da IRC, uso de 

imunossupressor, avaliação laboratorial (consideração dos dados pertinentes 
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ao grupo em estudo: fração gama da eletroforese de proteínas e proteínas 

urinárias). 

 

I. RFG e tipo de terapia da IRC  

Os pacientes estudados mostraram-se assim distribuídos: 52 

pacientes (62,7%) em tratamento conservador, 17 pacientes (20,5%) em 

hemodiálise e 14 pacientes (16,8%) em diálise peritoneal (Tabela 11). 

Para os pacientes em tratamento conservador, o RFG mediano foi 

46,89 ml/min/1,73m2 (variação 10,80 a 69,80). Aqueles com RFG abaixo de 

ou igual a 20 ml/min/1,73m2 totalizaram 34/83 pacientes (40,9%). Os dados 

referentes ao RFG estão na tabela 11.   

 

TABELA 11 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES QUANTO AO RFG E TIPO DE 
TERAPIA DA IRC 

 
Variável Valor 

RFG, mL/min/ 1,73 m2 
Média (DP) 
Mediana (variação interquartilar) 
Variação das medidas (mínimo e máximo) 

51 – 70 , n o  (%)     
21 -  50,  n o  (%) 
≤  20,  n o  (%)     

 

33,6 (22,3) 
27,9 (12,0 – 53,0) 

5,2 – 69,8 
24  (28,9) 
25 (30,1) 
34 (40,9) 

Tipo de terapia da IRC 
Conservador, n o (%) 
Diálise peritoneal, n o  (%) 
Hemodiálise, n o  (%) 

 

52 (62,7) 
14 (16,8) 
17 (20,5) 
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II. Uso de imunossupressor  

A análise da casuística demonstra que somente seis pacientes (7,2%) 

fizeram uso prévio de imunossupressão por tempo médio de quatro anos 

(mediana cinco e variação de um a seis anos). A utilização de 

imunossupressores ocorreu em média 7,8 anos (mediana oito  e variação de 

um a 12 anos) antes da coleta de sorologias do estudo. Dois pacientes 

(2,4%), ambos glomerulopatas, não souberam referir sobre o uso da 

imunossupressão. Dos pacientes em uso de imunossupressores, cinco o 

fizeram após imunização básica; um paciente portador de síndrome nefrótica 

congênita iniciou o uso do corticóide já no primeiro ano de vida e só recebeu 

doses vacinais posteriormente. 

 

III. Avaliação laboratorial  

O resultado da avaliação laboratorial dos pacientes, encontra-se no 

anexo 6.   

Para fins de análise estatística, optamos por destacar os resultados 

da análise da fração albumina e da fração gama na eletroforese de proteínas 

do sangue e da proteinúria. Os dados referentes à eletroforese de proteínas 

no sangue estão na tabela 12. 

No presente estudo, 12 pacientes (14,4%) encontravam-se anúricos. 

A presença de proteínas na urina pôde ser detectada através de pesquisa 

qualitativa em 45 pacientes (54,2%). Dos 17 glomerulopatas, quatro pacientes 

anúricos e quatro apresentavam proteinúria acima de 50mg/Kg/dia. 

 



Resultados 
 

72

TABELA 12 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES QUANTO AOS VALORES DAS 
FRAÇÕES GAMA E ALBUMINA NA ELETROFORESE DE 
PROTEÍNA SÉRICA  

 

Variável Valor 

Fração albumina da eletroforese de proteína, g/dL 
Média (DP) 

Variação (mínima e máxima)    

 

4,07 (0,58) 

1,79 – 5,1 

Fração gama da eletroforese de proteína, g/dL* 
Média (DP)  

Variação (mínima e máxima)    

Fração gama até o limite inferior (até 0,7 g/dL), n o  (%)       

Fração gama acima do limite superior (≥ 0,7 g/dL), no (%)      

 

1,22 (0,43) 

0,41 – 2,90 

6 (7,4) 

75 (92,6) 

 
*informação faltante para dois pacientes 

 

 

4.2.  PERFIL DESCRITIVO QUANTO AO LEVANTAMENTO DA 
SITUAÇÃO VACINAL  
 

4.2.a. Situação vacinal básica 

A cobertura vacinal básica, uma dose de BCG; três de DPT; três 

contra poliomielite oral e uma contra sarampo foi de 97,6 % (IC 95%: 94,3 – 

100,0) e encontra-se detalhada na tabela 13. 

Destaca-se que a adesão à vacina contra sarampo monovalente foi 

de 96,4% (80/83 pacientes) e à vacina tríplice viral (SCR), de 88% (73/83 

pacientes). Dois pacientes não receberam nenhuma dose da vacina contra 

sarampo, seja monovalente ou triviral. 
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A análise da adesão vacinal em relação à renda per capita e à 

escolaridade dos pais não teve importância significativa devido à elevada 

cobertura vacinal dos pacientes do estudo. 

 

TABELA 13 - SITUAÇÃO VACINAL DOS PACIENTES RENAIS CRÔNICOS DE 
ACORDO COM O CALENDÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO 
BRASIL 

 

Tipo de vacina e número de doses no pacientes (%) 

Vacina contra tuberculose (BCG)      
Esquema básico (uma dose) 
Duas doses 
Nº mínimo e máximo de doses 

 
83 (100,0) 

5 (6,0) 
1 e 2 

Vacina contra poliomielite    
Esquema básico (mínimo três doses) 
Quatro doses (esquema básico e primeiro reforço) 
Mais de quatro doses 
Nº mínimo e máximo  de doses 

 
82 (98,8) 
30 (36,1) 
52 (62,7) 

1 e 20 
Vacina contra difteria, pertussis e tétano (DPT) 

Esquema básico (mínimo três doses) 
Quatro doses (esquema básico e primeiro reforço) 
Mais de quatro doses 
Nº mínimo e máximo  de doses 

 
81 (97,6) 
34 (41,0) 
43 (51,8) 

1 e 6 
Vacina contra sarampo (monovalente)     

Esquema básico (mínimo uma dose) 
Duas doses 
Uma dose 
Nenhuma 

Três doses 

 
80 (96,4) 
41 (49,4) 
36 (43,4) 

3 (3,6) 
3 (3,6) 

Vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR) *  
Esquema básico (mínimo uma dose) 
Uma dose 
> uma dose 
Nenhuma 

 
73 (88,0) 
66 (79,5) 

7 (8,4) 
10 (12,0) 

 

* O esquema básico seria apenas uma dose contra sarampo pela monovalente ou tríplice viral 
  

 



Resultados 
 

74

4.2.b. Situação vacinal especial 

Até o primeiro semestre de 1997, a vacina contra hepatite B fazia 

parte apenas do calendário especial (CVE, 1992b). Neste grupo, 48 

pacientes (57,8%) receberam as três doses preconizadas. Nove pacientes 

(10,8%) receberam mais de três doses, dando um total de 68,7% (57/83 

pacientes) de cobertura vacinal. Somente 12 pacientes nasceram a partir de 

1997, sendo que um deles ainda não tinha recebido a terceira dose da 

vacina.  

As vacinas contra pneumococo, influenza, Haemophilus influenzae 

tipo b, foram administradas a três (3,6%), três (3,6%), 13 (15,7%) pacientes, 

respectivamente. As vacinas contra hepatite A, meningite meningocócica (A 

e C) e contra febre amarela foram administradas a um (1,2%), cinco (6,0%), 

28 (31,3%) pacientes, respectivamente. A vacina contra varicela foi 

administrada a três (3,6%) dos pacientes estudados. 

 

4.3.  PERFIL DESCRITIVO DAS CARACTERÍSTICAS ESTUDADAS 
PARA CORRELAÇÃO COM A SOROLOGIA PARA SARAMPO E 
VARICELA  

 

4.3.a. Perfil descritivo geral da sorologia para sarampo e varicela 

A tabela 14 mostra a distribuição dos pacientes de acordo com títulos 

não soroprotetores para sarampo e varicela através da técnica ELISA. 

Ressalta-se que dois dos pacientes com títulos não soroprotetores para 

sarampo não foram vacinados com nenhuma dose da vacina monovalente 
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e/ou triviral e que três pacientes receberam vacina contra varicela. Estes 

casos foram excluídos das análises subseqüentes de susceptibilidade. 

 

TABELA 14 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES DE ACORDO COM OS TÍTULOS 
SOROLÓGICOS PARA SARAMPO E VARICELA (ATRAVÉS DA 
TÉCNICA ELISA) 

 

Títulos de anticorpos no de pacientes (%) 

Sarampo (no = 81 pacientes) 
< 100 mUI/ml 

≥ 100 mUI/ml 

 

10 (12,3) 

71 (87,6) 

Varicela (no = 80 pacientes) 
< 100 mUA/ml 

≥ 100 mUA/ml 

 
21 (26,3) 

59 (73,7) 

 

 

4.3.b. Perfil descritivo quanto à susceptibilidade ao sarampo e 
varicela de acordo com a idade 

A susceptibilidade ao sarampo, definida por título de anticorpo < 100 

mUI/ml, aumentou com a idade (Qui-quadrado para tendência: 0,87; valor de 

P=0,35). Observa-se maior susceptibilidade ao sarampo em crianças de 

maior idade no grupo estudado, mesmo tendo recebido a vacina em idade 

adequada (tabela 15). A tabela 15.1 mostra uma probabilidade de 2,8 vezes 

maior do paciente acima de seis anos ser mais susceptível ao sarampo.  
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TABELA 15 - DISTRIBUIÇÃO DA PREVALÊNCIA DE SUSCEPTIBILIDADE AO 
SARAMPO (ELISA < 100 mUI/ml) DE ACORDO COM A FAIXA 
ETÁRIA (no = 81 pacientes) 

 

Idade dos pacientes com títulos não 
protetores (em anos) no pacientes/ total (%) 

Até 5 

6 – 9 

10 – 13 

13 + 

0/20 (0,0) 

3/18 (16,7) 

5/19 (26,3) 

2/24 (8,3) 

 

 

 

TABELA 15.1 - DISTRIBUIÇÃO DA PREVALÊNCIA DE SUSCEPTIBILIDADE AO 
SARAMPO  (ELISA < 100 mUI/ml) DOS PACIENTES APÓS 
REAGRUPAMENTO DA FAIXA ETÁRIA (n o = 81 pacientes)  

 

Idade dos pacientes com títulos 
não protetores (em anos) no pacientes/ total (%) 

Valor de P     
Prevalência relativa    

(IC 95%) 

até 6 anos 1/24 (4,2%) 0,27 

0,28 (0,04 – 1,97) 

> 6 anos 9/57 (15,8%) 1 
 

Teste qui-quadrado para tendência: 0,87; valor de p : 0,35 

 

 

A susceptibilidade à varicela diminuiu com a idade, p<0,001 (tabela 

16). Excluíram-se desta avaliação os pacientes que receberam vacina contra 

varicela (3/83). Na tabela 16.1, demonstra-se que a probabilidade do 

paciente renal crônico deste estudo, com idade até seis anos, ser 

susceptível à varicela é cerca de oito vezes maior. Quanto menor a idade, 

maior a possibilidade de adquirir a doença.  
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TABELA 16 - DISTRIBUIÇÃO DA PREVALÊNCIA DE SUSCEPTIBILIDADE À 
VARICELA  (ELISA < 100 mUA/ml) DOS PACIENTES QUANTO À 
FAIXA ETÁRIA (nº = 80 pacientes)   

 

Idade dos pacientes com títulos não 
protetores (em anos) no pacientes/ total (%) 

Até 5 

6 – 9 

10 – 13 

13 + 

14/19 (73,7) 

3/19 (15,8) 

2/19 (10,5) 

2/23 (8,7) 
 

 

 

TABELA 16.1 - DISTRIBUIÇÃO DA PREVALÊNCIA DE SUSCEPTIBILIDADE À 
VARICELA (ELISA < 100 mUA/ml) DOS PACIENTES APÓS 
REAGRUPAMENTO DA FAIXA ETÁRIA (nº = 80 pacientes) 

 

Idade dos pacientes com 
títulos não protetores    

(em anos) 
no pacientes/ total 

(%) 
Valor de P 

Prevalência relativa 
(IC 95%) 

Até 6 anos 16/23 (69,5) < 0,001 

7,93 (3,29 – 19,12) 

> 6 anos 5/57 (8,8) 1 
 
Qui-quadrado para tendência: 17,4;  valor de P < 0,001 

    

4.3.c.  Perfil descritivo das características estudadas quanto à 
susceptibilidade ao sarampo 

Foram avaliados 81 pacientes do estudo, os quais receberam pelo 

menos uma dose da vacina contra sarampo monovalente e/ou triviral quanto 

a fatores que, possivelmente, poderiam estar associados a título não protetor 

de anticorpos contra sarampo por ocasião da inclusão na pesquisa, tais 

como: sexo, procedência, renda per capita familiar, nível de escolaridade 

materna e paterna, antecedente clínico de sarampo, vacinação contra 

 



Resultados 
 

78

sarampo, grau nutricional, etiologia da IRC, RFG, tipo de terapia da IRC, 

imunossupressão e concentração sérica da fração gama da eletroforese de 

proteína (tabela 17). 

  

 

TABELA 17 – DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES QUANTO A FATORES 
POSSIVELMENTE ASSOCIADOS A TÍTULO NÃO PROTETOR       
(< 100 mUI/ml) DE ANTICORPOS CONTRA SARAMPO POR 
OCASIÃO DA INCLUSÃO NO ESTUDO (nº= 81 pacientes), DE 
ACORDO COM TESTE QUI-QUADRADO SIMPLES E PARA 
TENDÊNCIA 

 

Variável no pacientes/ total 
(%) 

Valor de P PR 
(IC 95%) 

Gênero  
Masculino 
Feminino 

 
5/54 (9,3) 

5/27 (18,5) 

0,29 
0,50 (0,16 – 1,58) 

1 

Procedência 
Cidade de São Paulo 
Cidades do interior do Estado de 
SP e de outros estados 

 
5/48 (10,4) 
5/ 33 (15,2) 

0,73 
0,69 (0,22 - 2,19) 

1 

Escolaridade materna, em anos# 
Até 7 
>  7 

 
5/44 (11,4) 
4/33 (12,1) 

1,00 
0,94 (0,27 – 3,22) 

1 

Escolaridade paterna, em anos ## 
Até 7 
>  7 

 
5/43 (11,6) 
4/30 (13,3) 

0,87 
0, 87 (0,26 – 2,98) 

1 

Renda per capita, em R$ para o ano 
2000 

Até 105, 00 
>  105,00 

 
 

5/41 (12,2) 
5/40 (12,5) 

 
1,00 

0,98 (0,31 – 3,11) 
1 

Antecedente de sarampo 
(diagnóstico médico) 

Não 
Sim 

 
 

1/9 (11,1) 
9/72 (12,5) 

 
1,00 

0,89 (0,13  - 6,22) 
1 

Vacinação contra sarampo 
(monovalente ou  SCR) 

Uma dose 
Duas ou mais 

 
 

1/3 (33,3) 
9/78 (11,5) 

 
0,33 

2,89 (0,52 – 16,04) 
1 
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Escore Z de peso ajustado para 
idade (ZP) 

até - 2 DP 
≤  - 2 DP 

 
 

3/49 (6,1) 
7/32 (21,9) 

 
0,04 

0,28 (0,08 – 1,00) 
1 

Escore Z de altura ajustado para 
idade (ZE) 

até -  2 DP 
≤  - 2 DP 

 
 

2/39 (5,1) 
8/42 (19,0) 

 
0,09 

0,27 (0,06 – 1,19) 
1 

Escore Z de peso ajustado para 
estatura (ZPE)*** 

< - 2 DP 
≥  - 2 DP 

 
 

6/30 (20,0) 
4/51 (7,8) 

 
0,16 

0,28 (0,04 – 1,86) 
1 

Etiologia da IRC 
Glomerulopatias 
Malformações do aparelho urinário 
Outras patologias renais 

 
3/17 (17,6) 
6/56 (10,7) 
1/8 (12,5) 

0,67 
1,65 (0,46 - 5,90) 

1 
1,17 (0,16 - 8,48) 

RFG,  ml/min/ 1,73m2 
51 – 70  
21 –  50 
≤  20   

 
3/24 (12,5) 
1/24 (4,1) 

6/33 (18,2) 

0,28* 
1 

0,33 (0,04 - 2,98) 
1,45 (0,40 – 5,24) 

Tipo de terapia da IRC 
Conservador 
DPAC 
Hemodiálise 

 
5/51 (9,8) 
1/14 (7,1) 

4/16 (25,0) 

0,16 * 
1 

0,73 (0,09 –5,74) 
2,55 (0,78 – 8,37) 

Terapia em geral  
Conservador 
Terapia substitutiva    

 
5/51 (9,5) 

5/30 (16,7) 

0,49 
1 

1,70 (0,54 – 5,39) 

Imunossupressão  
Nunca fez uso 
Fez uso em algum momento da 
terapêutica  

 
10/73 (13,7) 

 
0/6 (0,0) 

1,00* 
Indefinido 

 
1 

Avaliação da fração gama da 
eletroforese de proteína** 

Fração gama até o limite inferior 
(até 0,7g/dL)    
Fração gama acima do limite 
inferior (>0,7g/dL) 

 
 
 

0/6 (0,0) 
 

10/73 (13,7) 

 
1,00* 

 
RR: Indefinido 

 
1 

 
*Qui-quadrado para tendência; ** informação faltante para dois pacientes; ***Informação ausente para um paciente; 

# Informação ausente para cinco mães; ## Informação ausente para sete pais;  
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4.3.d. Perfil descritivo das características estudadas quanto à 
susceptibilidade à varicela 

Após exclusão dos três submetidos à vacinação contra varicela, 

avaliaram-se oitenta pacientes da pesquisa quanto a fatores que, 

possivelmente, poderiam estar associados a título não protetor de anticorpos 

contra varicela por ocasião do estudo, tais como: sexo, procedência, renda 

per capita familiar, nível de escolaridade materna e paterna, antecedente 

clínico de sarampo, vacinação contra sarampo, grau nutricional, etiologia da 

IRC, RFG, tipo de terapia da IRC, imunossupressão e concentração sérica 

da fração gama da eletroforese de proteína (tabela 18). 

  

TABELA 18 - DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES QUANTO A FATORES 
POSSIVELMENTE ASSOCIADOS A TÍTULO NÃO PROTETOR      
(< 100 mUA/ml) DE ANTICORPOS CONTRA VARICELA POR 
OCASIÃO DA INCLUSÃO NO ESTUDO (nº = 80 pacientes), DE 
ACORDO COM TESTE QUI-QUADRADO SIMPLES OU PARA 
TENDÊNCIA 

 

Variável no pacientes/ 
total (%) 

Valor de P 
Prevalência relativa 

(IC 95%) 
Sexo  

Masculino 
Feminino 

 
12/53 (22,6) 
9/27 (33,4) 

0,45 
0,68 (0,33 – 1,41) 

1 
Procedência 

Cidade de São Paulo 
Cidades do interior do Estado de 
SP ou de outros estados 

 
12/47 (25,5) 
9/33 (27,3) 

0,93 
0,94 (0,45 – 1,96) 

1 

Escolaridade materna, em anos# 
Até 7 
>  7 

 
14/43 (32,5) 
7/32 (21,8) 

0,45 
1,49 (0,68– 3,26) 

1 
Escolaridade paterna, em anos## 

Até 7 
>  7 

 
12/44 (27,3) 
8/29 (27,6) 

0,99 
0,99 (0,46 – 2,12) 

1 
Renda per capita, em R$ para o ano 
2000 

Até 105,0 
>  105,0 

 
 

12/39 (30,3) 
9/41 (21,9) 

 
0,52 

1,40 (0,67 – 2,95) 
1 
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Antecedente clínico de varicela 
(diagnóstico médico) 

Sim 
Não 

 
 

4/39 (10,3) 
17/41 (41,4) 

 
0,003 

0,25 (0,09 – 0,67) 
1  

Escore Z de estatura ajustado para 
idade  

até  -  2 DP 
≤   - 2 DP 

 
 

8/42 (19,0) 
13/38 (34,2) 

 
0,20 

0,56 (0,26 – 1,19) 
1 

Escore Z de peso ajustado para 
idade  

Até - 2 DP 
≤ - 2 DP 

 
 

7/30 (23,4) 
14/50 (28,0) 

 
0,84 

0,83 (0,38 – 1,83) 
1 

Escore Z de peso ajustado para 
altura *** 

< - 2 DP 
≥  - 2 DP  

 
 

1/12 (8,3) 
20/66 (30,3) 

 
0,16 

0,28 (0,04 – 1,86) 
1 

Etiologia da IRC 
Glomerulopatias 
Malformações do aparelho urinário
Outras patologias renais 

 
2/17 (11,7) 

15/55 (27,3) 
4/8 (50,0) 

0,12 
1 

2,32 (0,59 – 9,14) 
4,25 (0,97 – 18,57) 

RFG, ml/min/ 1,73m2 
51 – 70  
21 -  50 
≤  20  

 
4/22 (18,2) 

14/25 (56,0) 
3/33 (9,1)  

< 0,001* 
2,00 (0,65 – 9,76) 
6,16 (1,98 – 19,1) 

1 
Tipo de terapia da IRC 

Conservador 
Diálise peritoneal 
Hemodiálise 

 
16/51 (31,4) 
3/13 (23,1) 
2/16 (12,5) 

0,31* 
2,51 (0,65 – 9,76) 
1,85 (0,36 – 9,45) 

1 
Terapia em geral  

Conservador 
Terapia substitutiva    

 
16/51 (31,4) 
5/29 (17,2) 

0,26 
1,82 (0,74 – 4,45) 

1 
Imunossupressão  

Nunca usaram 
Fez uso em algum momento da 
terapêutica       

 
19/72 (26,4) 

 
   2/6 (33,4) 

0,66 
0,79 (0,24 – 2,62) 
 

1 
Avaliação da fração gama da 
eletroforese de proteína** 

Fração gama até o limite inferior 
(até 0,7g/dL)    
Fração gama acima do limite 
inferior (>0,7g/dL) 

 
 
 

3/6  (50,0) 
 

18/72 (25,0) 

 
0,33 

 
2,00 (0,82 – 4,89) 

 
1 

 
* Qui-quadrado para tendência; ** informação faltante para dois pacientes; *** informação faltante para um 
paciente # Informação ausente para cinco mães; ## Informação ausente para sete pais 
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A proposta principal deste estudo foi avaliar a adesão e a situação 

vacinal das crianças e adolescentes portadores de insuficiência renal 

crônica, em tratamento conservador e dialítico, e realizar levantamento 

sorológico para sarampo e varicela destas crianças.   

 

5.1.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Os critérios de metodologia adotados possuem algumas 

características especiais que serão discutidas a seguir. 

 

5.1.a.  Quanto aos critérios de inclusão dos pacientes 

A inclusão de pacientes no estudo baseou-se na apresentação 

obrigatória do cartão de vacina utilizado pelo sistema de saúde do Brasil 

(BRASIL, 2001a).  

Considerou-se como vacinação básica o conjunto das vacinas de 

tríplice bacteriana (três doses), BCG (uma dose), sarampo (uma dose 

monovalente e/ou uma dose SCR), contra paralisia infantil (três doses) 

(BRASIL, 2001a; CVE, 2002; BRASIL, 2003a). 

O esquema vacinal brasileiro sofreu mudanças no seu calendário a 

partir de 2002. A FUNASA antecipou a dose da SCR para os 12 meses 
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(antes era  aos 15 meses) e suspendeu a dose da vacina contra sarampo 

monovalente aos nove meses de idade (BRASIL, 2003a; CVE, 2003b). Os 

pacientes incluídos no presente estudo, os pacientes incluídos receberam 

vacina contra sarampo segundo o calendário anterior. No Estado de São 

Paulo, administram-se doses adicionais a alguns pacientes durante 

campanhas promovidas contra surtos de sarampo (anos de 1992, 1997 e 

2000) (CVE, 1992a; CVE, 1997a; CVE, 1997b; CVE, 2000). 

A vacinação contra a hepatite B para grupos especiais foi introduzida 

no Estado de São Paulo em 1990 (CVE, 1992b) , e em todo o território 

brasileiro, para todas as crianças menores de dois anos de idade, em 1997 

(BRASIL, 2001a; BRASIL, 2003a). Para o grupo de renais crônicos desta 

casuística, esta vacina foi considerada como especial, sendo administrada 

no esquema mínimo de três doses, com o dobro da dose em cada 

administração (VAISBICH et al., 1998; CVE, 1992b).  

A vacina contra varicela também foi incluída como vacina especial. 

Está indicada para administração ao paciente renal crônico previamente ao 

transplante (CVE, 2003a; CVE, 2003c).  

A inclusão de pacientes com idade de 18 ou mais meses deveu-se à 

expectativa de desenvolvimento de títulos sorológicos protetores para 

sarampo nas crianças que receberam pelo menos uma dose da vacina 

contra sarampo aos 15 meses (tríplice viral) e/ou aos nove meses (PANNUTI 

et al., 1991; MARKOWITZ et al., 1992; WONG-CHEW et al., 2003). O limite 

superior de 18 anos foi escolhido por se tratar da idade em que os pacientes 

 



Discussão 
 

85

em seguimento na Unidade de Nefrologia do Instituto da Criança passam a 

ser encaminhados para as unidades de tratamento de adultos. 

 

5.1.b.  Quanto aos níveis de corte no estudo sorológico para 
sarampo e varicela 

Os títulos sorológicos para sarampo foram considerados protetores 

contra a doença quando o valor foi igual e/ou superior a 100 mUI/ml com 

sensibilidade de 98,9% (SOUZA et al., 1991). Para varicela, o cut off do teste 

foi calculado pela média, mais três desvios padrões das DOs (densidades 

ópticas) de vinte amostras sabidamente negativas. O título considerado 

protetor para a doença foi igual e/ou superior a 100 mUA/ml (REIS et al., 

2003). 

 

5.2.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.2.a.  Discussão dos resultados descritivos 

A discussão dos resultados descritivos gerais e específicos tomou 

como base de comparação principal os dados do estudo multicêntrico norte 

americano e canadense North American Pediatric Renal Transplant 

Cooperative Study (NAPRTCS, 2002), do estudo ItalKid (ARDISSINO et al., 

2003) e os dados do registro europeu ERA-EDTA (VERRIER, 2003).  
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I. Sexo e idade 

Da população estudada, 55/83 (66,3%) pacientes eram do sexo 

masculino. Tal dado está em conformidade com NAPRTCS, em cujo 

cadastro 60% dos pacientes são do sexo masculino (NAPRTCS, 2002).  

O presente estudo mostra uma média de idade de 9,7 anos (DP ± 5,1) 

para os pacientes renais crônicos em tratamento conservador ou dialítico. 

Na população americana e canadense cadastrada no NAPRTCS, 31% dos 

pacientes estão entre seis e 12 anos, 38% entre 13 a 17 anos e 8% são 

maiores de 17 anos, sendo que 77% dos pacientes têm mais de seis anos 

(NAPRTCS, 2002). 

 

II.  Procedência e tempo de seguimento dos pacientes 

No ano de 2000, a Unidade de Nefrologia Pediátrica do Instituto da 

Criança do HCFMUSP contava com cerca de 120 pacientes matriculados 

com diagnóstico de IRC. Deles, as 83 crianças que puderam ser incluídas 

neste estudo são provenientes da própria cidade de São Paulo (60,2%). Tal 

dado reflete os poucos serviços especializados no seguimento da IRC 

pediátrica, obrigando 40% da população avaliada a se deslocar de seus 

locais de origem para o tratamento da criança afetada, com as implicações 

previsíveis sobre a qualidade de vida e a situação sócio-econômica. 

 

III.  Escolaridade paterna e renda per capita 

As médias de escolaridade paterna e materna foram de 7,1 e 7,2 

anos, respectivamente. A distribuição proporcional por faixas de 
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escolarização revelou nível educacional mais alto entre estes pais que 

aquele para a população geral brasileira com 25 anos de idade ou mais. Na 

população brasileira desta faixa etária, a ausência ou nível muito baixo de 

escolaridade foi de 32,6% (IBGE, 2003; IBGE/PNAD, 2003); nossa 

estimativa foi de 5,3% para os pais e 7,7% para as mães. 

A renda per capita brasileira em 2001 era de R$148,00 (cento e 

quarenta e oito reais) (IBGE/PNAD, 2003). Nas famílias dos pacientes 

estudados, mostrou-se ligeiramente superior: uma renda per capita média de 

R$191,90 (DP ± 268,80), mediana de R$ 105,00, com variação de R$ 33,00 

a R$ 2000,00. 

 

IV. Diagnóstico clínico de sarampo e varicela 

No Brasil, o sarampo é uma doença que está relativamente 

controlada, com relato de apenas dois casos no último ano de 2001-2002, 

importados do Japão. No ano de 2000, foram diagnosticados e confirmados 

36 casos de sarampo, sendo 14 no Estado de São Paulo (CVE, 2003b).  

Não existe registro compulsório de ocorrência de casos de varicela. 

Há relato de maior índice de mortalidade por varicela em grupos 

institucionalizados na população geral. BALDACCI e VICO (2001) 

verificaram que, em crianças institucionalizadas, a freqüência de óbitos por 

varicela apresenta-se 2,5 vezes maior que na população geral (BALDACCI; 

VICO, 2001). Estima-se que cerca de 60 milhões de pessoas, em todo o 

mundo, apresentam varicela a cada ano (BRICKS; RESEGUE, 1996). 
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Na população de renais crônicos pediátricos deste estudo, verificou-

se história clínica de sarampo em nove casos (10,8%) e de varicela em 39 

casos (47%). O diagnóstico, em ambos os casos, foi feito por profissionais 

da saúde. 

Dos pacientes que tiveram história clínica de sarampo, um apresentou 

sorologia não protetora para sarampo e recebera duas doses da vacina 

(monovalente e SCR). Dentre os casos com diagnóstico prévio de varicela 

confirmado por médico, quatro pacientes (10,25%) se apresentaram com 

títulos de anticorpos não protetores para a doença. Nenhum dos casos 

clinicamente confirmados de varicela havia recebido dose prévia de vacina. 

Curiosamente, um paciente que recebeu a vacina contra varicela 

demonstrou títulos não protetores de anticorpos para varicela. Estes dados 

são de extrema importância, pois demonstram, de modo mais enfático para 

a varicela, que nem a doença clinicamente confirmada, nem a vacina podem 

ser consideradas uma garantia de que o paciente tenha desenvolvido títulos 

protetores de anticorpos contra a doença, evidenciando a necessidade de 

avaliação sorológica periódica. 

 

V. Avaliação do estado nutricional 

“A desnutrição continua a ser uma das causas de morbidade e 

mortalidade mais comuns entre crianças de todo o mundo. 

Aproximadamente 9% destas crianças, menores de cinco anos de idade, 

com peso para a altura abaixo de dois desvios-padrão (< 2DP) dos valores 

de referência do National Institute Health Sciences (NCHS) e World Health 
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Organization (WHO), e estão em risco de morte ou de severa depreciação 

do seu crescimento e do seu desenvolvimento psicológico” (OPAS/ OMS, 

1999; MONTE, 2000). Esta estimativa da OMS se refere à desnutrição 

primária, mas traz, no seu contexto, a importância da desnutrição como 

causa de morbidade e mortalidade, de aumento do risco de morte e de 

retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. A desnutrição eleva a 

predisposição para infecções.  

A vigilância e monitorização do crescimento da criança constituem um 

processo bastante sensível às agressões do meio, principalmente no caso 

da desnutrição secundária à uremia do IRC (SCHARER e GILLI, 1984). 

No presente estudo, o escore Z médio de peso ajustado para idade 

na população estudada foi de –1,24 (DP=1,39), enquanto que a estatura 

ajustada para idade foi de –2,10 (DP=2,21), o que mostra um maior 

comprometimento da estatura em relação ao peso. A deficiência de 

hormônio do crescimento no renal crônico é fator importante que pode 

exacerbar o predomínio da baixa estatura (KOCH, 1991; KOCH, 1992). O 

retardo de ganho de crescimento nesta criança ocorre, predominantemente, 

nos pacientes com RFG abaixo de 25ml/min/1,73 m2 (SCHARER; GILLI, 

1984). Estudos têm mostrado que mais da metade dos pacientes que 

evoluem para diálise encontra-se com altura abaixo de –3DP para a idade 

na curva de crescimento (SCHARER; GILLI, 1984). 

A avaliação, nesta casuística, do tipo de terapia da IRC com relação 

ao estado nutricional mostra 14,4% (12/83) dos pacientes com peso ajustado 

para estatura abaixo de 2 DP, cinco destes casos estando  em tratamento 
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dialítico (um em diálise peritoneal e quatro em hemodiálise) e sete, em 

tratamento conservador. Tais dados refletem a dificuldade de manter ganho 

adequado de peso em pacientes renais crônicos pediátricos, através da 

implementação de dietas restritivas para alcançar equilíbrio dos parâmetros 

laboratoriais durante o tratamento conservador (CAMARGO et al., 1999) e, 

também, durante a hemodiálise realizada em três ou quatro sessões 

semanais. Esta dieta, além de restritiva, pouco palatável e pouco eficiente, é 

discriminatória, pois segrega o paciente de seus pares.  

 

VI.  Etiologia da IRC 

A distribuição etiológica dos pacientes incluídos no presente estudo 

mostrou predomínio de causas urológicas sobre glomerulopatias, ou seja, 58 

pacientes (69,9%) com malformações do aparelho urinário, 17 

glomerulopatas (20,5%) e oito (9,6%) com outras patologias de 

comprometimento renal. Trata-se de uma distribuição semelhante à 

encontrada nos estudos NAPRTCS (NAPRTCS, 2002), ItalKid (ARDISSINO 

et al., 2003) e nos dados do registro europeu ERA-EDTA (VERRIER, 2003).  

Nossos dados diferem, no entanto, da casuística brasileira do Registro 

Pediátrico de Transplantes Renais (GARCIA et al., 2003) que demonstra 

predomínio de causas glomerulares sobre uropatias, dado para o qual não 

temos explicação.  
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VII. RFG e tipo de terapia da IRC 

A distribuição dos pacientes quanto à filtração glomerular mostrou 

28,9% dos pacientes com RFG entre 51 a 70 ml/min/1,73m2; 30,1% com 

RFG entre 21 a 50 ml/min/1,73m2; 40,9% com RFG igual ou menor de 20 

ml/min/1,73m2, havendo 52/83 pacientes (62,7%) em tratamento 

conservador, 17/83 (20,5%) em hemodiálise e 14/83 (16,7%) em diálise 

peritoneal.  

O tratamento dos estágios iniciais da doença renal crônica é eficaz 

em retardar a evolução para a insuficiência renal. Evidências crescentes 

indicam ser possível postergar o desfecho desfavorável da doença renal 

crônica, principalmente a partir de ações precoces de saúde (NKF, 2002). O 

presente estudo apresenta grande prevalência de pacientes em estágio de 

insuficiência renal crônica grave e/ou com indicação de terapia substitutiva 

imediata, sem prévia abordagem terapêutica. Este perfil aponta a falta de 

políticas de saúde para o diagnóstico e encaminhamento precoce da IRC 

pediátrica no Brasil e mostra a Unidade de Nefrologia Pediátrica do Instituto 

da Criança, como um dos centros de referência do país para atendimento da 

IRC pediátrica. 

 

VIII. Avaliação laboratorial 

O resultado da avaliação laboratorial dos pacientes do estudo está 

apresentado no anexo 6. 

A avaliação dos dados da eletroforese de proteínas do sangue foi 

realizada em separado, devido à sua relação potencial com resposta imune 
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deficitária (FIVUSH et al., 1989; ROITT, 1999). Os pacientes avaliados neste 

estudo apresentaram uma média de albumina sérica de 3,99 g/dL (DP± 

0,58), faixa normal de 3,5 a 5,0 g/dL. Seis (7,4%) deles apresentaram 

valores de fração gama da eletroforese de proteína sérica inferiores ao 

normal. Destes, quatro pacientes eram portadores de glomerulopatias e dois,  

de malformações do aparelho urinário (um em tratamento conservador, 

outro,  em diálise peritoneal).  
Dentre os pacientes portadores de glomerulopatias, apenas 4/16 

pacientes apresentaram valores nefróticos de proteína urinária (> 50 

mg/Kg/dia). Soiero (2000) demonstrou, em crianças portadoras de síndrome 

nefrótica idiopática, maior predisposição às infecções durante o período de 

proteinúria nefrótica (SOIEIRO, 2000). 

 

5.2.b.  Descrição dos resultados do levantamento da situação 
vacinal  

 

I. Situação vacinal básica 

Neste estudo, a cobertura vacinal em relação às vacinas 

consideradas básicas foi de 97,6 % enquanto que, na população brasileira, 

foi de 94,7% (BRASIL, 2002c).  

Entre as vacinas de rotina, em menores de um ano, o país vem 

alcançando 100% de cobertura vacinal contra a tuberculose (BRASIL, 

2002c; BRASIL, 2003b; BRASIL, 2003c). Os pacientes deste estudo também 

tiveram a mesma cobertura. Na cidade de São Paulo, dados do ano de 2000 

mostram uma cobertura de 105,6% (CVE, 2003d; CVE, 2003e). 
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No presente estudo, observamos 96,4% para vacina contra sarampo. 

A cobertura no território brasileiro é de 98% (BRASIL, 2002c; BRASIL, 

2003c) e, em São Paulo, de 104,6% (BRASIL, 2003b; CVE, 2003d).  

Para a vacina contra sarampo, rubéola e caxumba (tríplice viral), o 

grupo estudado obteve 88% de cobertura. Na cidade de São Paulo, a 

cobertura foi de 213,7% (BRASIL, 2003b; CVE, 2003d). Em crianças de 19 a 

35 meses, a AAP obteve uma cobertura de 90,5% (AAP/ CDC, 2003).  

A cobertura contra difteria, coqueluche e tétano foi de 94% para a 

população brasileira (BRASIL, 2003c), de 94,1% para a americana (AAP    

/CDC, 2003), de 89,3% para a população paulistana (BRASIL, 2003b; CVE, 

2003d); para o grupo deste estudo, foi de 97,6%. 

No caso da poliomielite, observa-se uma cobertura de 98% nas 

vacinações de rotina na população brasileira (BRASIL, 2003c), verificando-

se os mesmos índices para o grupo estudado (98,8%). O grupo americano 

apresentou cobertura de 89,5% (DP: 0,6) (AAP /CDC, 2003) e o paulistano, 

de 92,8% (BRASIL, 2003b; CVE, 2003d). 

As elevadas taxas de cobertura vacinal da população estudada, para 

vacinas do esquema básico, resultam da atividade de verificação rotineira da 

carteira de vacinação destes pacientes durante o acompanhamento 

ambulatorial, em unidade de referência para atendimento de renais crônicos 

pediátricos. 

 

 



Discussão 
 

94

II. Situação vacinal especial 

Em relação à cobertura das vacinas especiais, o grupo de renais 

crônicos do presente estudo teve uma cobertura de 79,5% contra a hepatite 

B. Na cidade de São Paulo, a cobertura para a mesma vacina na população 

abaixo de 19 anos foi de 86,7% (CVE, 2003d) e a AAP obteve, em crianças 

de 19 a 35 meses de idade, uma cobertura de 90,3% (DP ± 0,6) (AAP / CDC 

2003).  

Na capital paulista, a cobertura para a vacina contra o Haemophilus 

influenzae tipo b foi de 102,7% no ano de 2000 (CVE, 2003d). Quanto à 

população avaliada por este estudo, a cobertura foi de apenas 15,7%, pois a 

vacina em questão só foi incluída no calendário básico,  para os menores de 

dois anos de idade, no segundo semestre de 1999 (BRICKS, 2003a; CVE, 

2002). As vacinas contra Hib e Hep B fazem parte, atualmente, do 

calendário vacinal básico (BRASIL, 2003a). 

Dos 83 pacientes do presente estudo, três (3,6%) receberam vacina 

contra varicela através de órgãos não governamentais e três (3,6%) contra 

pneumococo. 

Laube e colaboradores (2002) estudaram 62 crianças renais crônicas 

em diálise e pós-transplantadas em 13 anos de seguimento, avaliando a 

taxa de cobertura vacinal de acordo com o calendário sugerido pelo Sistema 

de Saúde da Suíça. As vacinas preconizadas para todos os pacientes foram 

DPT e pólio (quatro doses e dois reforços), MMR (duas doses), hepatite B 

(três doses) e Hib (quatro doses ou uma dose após dois anos de idade, a 

partir de 1995); para grupos especiais: hepatite A (duas doses para 
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portadores de hepatopatia e/ou hepatite por vírus C), varicela (uma dose 

para pacientes sem história clínica prévia), influenza (uma dose anual no 

outono, a partir de 1991, pré e pós-transplante renal), pneumococo (uma 

dose para pacientes em diálise peritoneal e pacientes nefróticos). A 

cobertura vacinal do esquema básico completo foi de 100%; para vacinas 

especiais, oito pacientes receberam contra hepatite A, 14/16 pacientes para 

varicela, e 16 pacientes em diálise peritoneal e nefróticos receberam  a 

vacina contra pneumococo (LAUBE et al., 2002). A alta taxa de cobertura do 

referido estudo equipara-se àquela obtida para o esquema vacinal básico na 

presente pesquisa. Nosso estudo apresenta, no entanto, baixa taxa de 

cobertura às vacinas especiais. Trata-se de um dado que reflete a falta de 

disponibilidade das vacinas chamadas especiais para pacientes do sistema 

público de saúde, apesar de serem considerados imunodeprimidos.  

 

5.2.c. Discussão dos resultados da avaliação da resposta 
sorológica para sarampo e varicela 

Somente os estudos analíticos observacionais (caso-controle e tipo 

coorte) ou intervencionais (ensaios controlados) podem verificar a resposta 

sorológica a exposições naturais ou vacinais e testar alguma hipótese de 

associação ou efeito entre as variáveis de interesse.   

Este trabalho se classifica como estudo de prevalência em que tanto a 

exposição quanto o efeito são verificados simultaneamente. Assim, 

resultados para possíveis variáveis explicativas não levam em conta o tempo 

prévio à exposição viral natural ou artificialmente (vacinal), mas o tempo total  

de vida transcorrido até o dia da entrevista e coleta de sangue para exame. 
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Há escassez de dados na literatura quanto à dosagem de títulos de 

anticorpos para sarampo e varicela no renal crônico. A eficácia vacinal, por 

outro lado, é alvo de interesse, verificando-se a necessidade de se realizar 

sorologia periódica dos pacientes em questão, particularmente antes do 

transplante renal. No presente estudo, verificou-se a presença de títulos não 

protetores em 12,3% e 26,3% dos pacientes, para sarampo e varicela 

respectivamente.  

 

I. Sarampo 

Pannuti e colaboradores (1991) mostraram, em 8661 pacientes da 

população geral com idade entre nove meses a 14 anos, vacinados contra 

sarampo, o desenvolvimento de anticorpos protetores em 94,1% dos casos. 

Os autores confirmaram também que dose de reforço, sob a forma de 

campanha de vacinação, ampliou esta cobertura vacinal (PANNUTI et al., 

1991). 

A susceptibilidade ao sarampo, após exposição vacinal, aumenta com 

a queda dos títulos de anticorpos protetores ao longo dos anos. Markowitz e 

colaboradores (1990) demonstraram que uma falha secundária pode ocorrer 

após a vacina contra o sarampo e se apresentar através de manifestação de 

uma forma mais branda da doença clínica. No entanto, os autores não 

chegaram à conclusão definitiva sobre a duração da imunidade induzida pela 

vacina, sugerindo um seguimento mais adequado (MARKOWITZ et al., 

1990).  
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Numa comparação histórica com o estudo de Massad e 

colaboradores (1995), concluímos que, na população geral de crianças pré-

escolares, não ocorre grande diferença quanto à susceptibilidade ao 

sarampo (P=0,31) em relação ao grupo estudado (MASSAD et al., 1995). No 

entanto, depois dos seis anos de idade, a susceptibilidade ao sarampo 

aumenta significativamente (P< 0,0001) nos pacientes renais crônicos. Tais 

dados indicam a necessidade de revisão do esquema de vacinação para 

sarampo de pacientes renais crônicos, com planejamento de doses de 

reforço baseadas em avaliação de rotina de títulos de anticorpos. A AAP 

(2000a) recomenda, para crianças sadias, a administração de uma dose de 

reforço contra sarampo nas idades de quatro a seis anos (AAP, 2000a). No 

nosso estudo, observamos que devemos nos preocupar com a vacinação 

contra sarampo dos pacientes renais crônicos antes da idade escolar, 

atentando-se para a avaliação sorológica e/ou revacinação. 

Os valores denominados taxas de prevalência de susceptíveis, 

conforme tabela 17, devem ser interpretados como indicativos de 

associação, mas não são suficientes para se inferir associação. Assim, 

conforme esta avaliação, apenas o estado nutricional (peso ajustado para 

idade P<0,04) mostrou possível associação com a susceptibilidade ao 

sarampo definida pelo título de anticorpo. Destaca-se o diagnóstico clínico 

de sarampo como não significativo, confirmando a importância da coleta 

sorológica seriada neste grupo de pacientes, em especial na fase pré-

transplante.  
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II. Varicela 

Nossa casuística apresenta títulos protetores para varicela em idades 

mais avançadas, fruto de exposição natural ao vírus. Observa-se que ocorre 

uma diminuição progressiva da susceptibilidade à medida que aumenta a 

idade do paciente. Nossos dados mostram que a chance de se ter varicela 

até a idade de seis anos é cerca de oito vezes maior do que depois desta 

idade. Realizando uma comparação histórica com o estudo de YU e 

colaboradores (2000), observamos que a prevalência de susceptibilidade à 

varicela é cerca de duas vezes maior nas crianças renais crônicas de até 

seis anos de idade (p< 0,001), quando comparadas com crianças da 

população brasileira (YU et al., 2000). Observa-se queda lenta dos títulos de 

anticorpos até a idade de 11 anos muito semelhante àquela dos indivíduos 

imunocompetentes.  

Sugere-se a vacinação para varicela nos grupos de pacientes 

especiais e nas crianças a partir do primeiro ano de vida (WECKX; 

CARVALHO, 1999; CVE, 2003a; CVE, 2003c). A varicela apresenta-se 

raramente com maior gravidade em crianças imunocompetentes. Kalyoncu e 

colaboradores (2002) relataram o caso de uma criança de dois anos de 

idade que desenvolve, dez dias após contato com varicela, um quadro grave 

de varicela clínica constituído de púrpura fulminante, pneumonia, 

insuficiência renal aguda e encefalite (KALYONCU et al., 2002). É 

importante orientar a vacina contra varicela em idades mais precoces. 

Em 34 crianças renais crônicas em diálise e após transplante renal, 

sem história clínica e com títulos sorológicos não protetores para varicela, 
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Zamora e colaboradores (1994) avaliaram a resposta à administração da 

vacina contra varicela. Embora não tenha havido correlação da resposta do 

anticorpo com o tempo da soroconversão, 20/34 (59%) pacientes tiveram 

resposta no período de quatro a oito semanas, enquanto outros 10/34 

pacientes responderam no período de três a seis semanas. Dos 85% 

pacientes que responderam com a primeira dose da vacina, cerca de 76% 

mantiveram títulos por dois anos de seguimento. Não houve correlação entre 

o título de anticorpos pós-vacina com o tipo de terapia da IRC (ZAMORA et 

al., 1994).  

Vários estudos de eficácia vacinal sugerem uma ou duas doses da 

vacina da varicela no paciente renal crônico soronegativo, em estágio pré-

transplante,  para minimizar a morbimortalidade pelo VZV no pós-transplante 

(BROYER et al., 1985; WEBB et al., 2000; FURTH et al., 2003). As crianças 

e adolescentes participantes de nosso estudo foram submetidas a uma 

avaliação sorológica da exposição natural ao vírus varicela zoster e não ao 

vacinal. Os três pacientes que receberam a vacina por órgãos não 

governamentais não apresentavam história clínica prévia de doença e 

demonstraram eficácia vacinal em 2/3 casos. 

Furth e Fivush (2002), após revisão dos estudos existentes 

apresentam recomendação para o monitoramento regular dos níveis séricos 

de anticorpos para varicela nos pacientes renais crônicos, especialmente 

naqueles em estágio pré-transplante, indicando reforço de doses sempre 

que os títulos estiverem em níveis não protetores (FURTH; FIVUSH, 2002).  
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Em nossa casuística, o antecedente clínico de varicela apresenta 

relação com a susceptibilidade à varicela (P<0,003), demonstrando 

segurança no diagnóstico clínico da doença. Entretanto, segundo a literatura 

(BROYER et al., 1985;  WEBB et al., 2000; FURTH; FIVUSH 2002; FURTH 

et al., 2003), a realização da sorologia previamente à vacina é de extrema 

importância, mesmo em casos com diagnóstico clínico prévio da doença, 

pois, como demonstra nossa casuística, 4/39 dos pacientes com história 

prévia de varicela mostraram-se soronegativos para varicela. 

As variáveis estudadas: sexo, procedência, renda per capita familiar, 

escolaridade materna e paterna, etiologia da IRC, imunossupressão, RFG, 

tipo de terapia da IRC, escore Z peso e estatura para idade e peso para 

estatura, quando avaliadas do ponto de vista estatístico, não apresentaram 

significância na análise de susceptibilidade à varicela.  

 

III. Considerações finais 

Em conclusão, a idade mostrou-se como o fator de maior importância 

para a susceptibilidade do paciente renal crônico pediátrico ao sarampo e à 

varicela, independentemente das condições clínicas e imunológicas no 

momento em que se iniciou a coleta dos dados. A falta de correlação entre o 

conjunto de dados obtidos neste estudo e as características das variáveis, 

como sexo, idade, procedência, estado nutricional, ocorrência clínica de 

sarampo e varicela, etiologia da IRC, ritmo de filtração glomerular, tipo de 

terapia da IRC, uso de imunossupressor e fração gama da eletroforese de 

proteína sérica, pode estar subestimada pelo tamanho da amostra, com 
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pequena quantidade de pacientes com títulos não protetores de anticorpos. 

Para melhor definição desta condição, serão necessários estudos 

prospectivos visando a uma melhor definição da prevalência. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. Conclusões 
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Ao término deste estudo, foi possível chegar às conclusões abaixo 

apresentadas. 

 

1. A avaliação da situação vacinal da criança e adolescente portadores de 

insuficiência renal crônica demonstrou cobertura vacinal significativa, 

semelhante à apresentada pela FUNASA. 

 

2. Os dados sorológicos para sarampo e varicela para crianças e 

adolescentes portadores de insuficiência renal crônica, com diferentes 

condições clínicas e de tratamento, apresentaram títulos de não 

protetores de anticorpos para sarampo em 12,3%  e varicela em 26,3% 

dos pacientes. 

 

3. A avaliação da situação vacinal da criança e adolescente portadores de 

insuficiência renal crônica demonstrou uma adesão vacinal a BCG de 

100%; contra pólio, de 98,8%; DPT, de 97,6%; contra sarampo, de 

96,4%; SCR, de 88%; contra hepatite B, de 68,7%; contra pneumococo, 

Haemophilus influenza e varicela, de 3,6% dos pacientes, 

respectivamente. Os dados em relação ao esquema classificado como 

básico são semelhantes aos dados americanos, brasileiros e do 
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município de São Paulo, por se tratar de uma unidade de referência no 

atendimento de pacientes renais crônicos pediátricos. São necessários 

esforços para aumentar a cobertura vacinal do paciente renal crônico 

pediátrico para as vacinas especiais. 

 

4. Sexo, procedência, estado nutricional, etiologia da IRC, ritmo de filtração 

glomerular, tipo de terapia da IRC, uso de imunossupressor e fração 

gama da eletroforese de proteína sérica não apresentaram significância 

estatística na susceptibilidade ao sarampo e à varicela. 

 

5. A susceptibilidade ao sarampo nos pacientes pediátricos renais crônicos 

com idade superior a seis anos é de 17,6 vezes maior que na população 

geral. 

 

6. A susceptibilidade à varicela nas crianças e adolescentes renais crônicos 

com idade abaixo de seis anos é de duas vezes maior que na população 

geral. 

 

7. Nas crianças e adolescentes portadores de IRC, a informação de história 

clínica da doença deve ser correlacionada com a avaliação de títulos 

sorológicos. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO 
 
NOME:                                                                                              

PROCEDÊNCIA:                                                                       

RG (ICR.):                                                                                 

IDADE:                            SEXO:      (  ) M ;         (  ) F                  

DATA  NASCIMENTO:              /       /       

 

PATOLOGIA DE BASE: 

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:  

USO DE IMUNOSSUPRESSORES: 

Corticóide:uso atual (  ) ; uso anterior , suspenso há ..... meses (   ) ; nunca usou (  ) 

                   dose :       

Outros imunossupressores : uso atual (  ); uso anterior, suspenso há ..... meses (   ); 

nunca usou (  ) tipo de medicamento: 

 

TRATAMENTO:  (    ) CONSERVADOR;  (     ) HEMODIÁLISE ; 

     (    ) DIÁLISE PERITONEAL. 

 

DOENÇAS NA INFÂNCIA : 

VARICELA :  (     ) SIM diagnóstico por médico;  

                       (     ) SIM diagnóstico por leigo;                     (     )NÃO   

                      PRESENÇA DE CICATRIZES: (     ) SIM ;    (     )NÃO 

                       INTERNAÇÃO (     ) SIM ;  (     )NÃO                

  

SARAMPO:   (    ) SIM diagnóstico por médico; 

           (     ) SIM diagnóstico por leigo;       (     ) NÃO   

                      INTERNAÇÃO (     ) SIM ;  (     ) NÃO 

 

RUBÉOLA:   (    ) SIM diagnóstico por médico; (    ) SIM diagnóstico por leigo; 

     (    )NÃO   

 

CAXUMBA: (    ) SIM diagnóstico por médico; (     ) SIM diagnóstico por leigo; 

                      (    )NÃO   
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COQUELUCHE: (    ) SIM diagnóstico por médico; (   )SIM diagnóstico por leigo; 

      (    )NÃO   

 

Número de pessoas que moram na mesma casa: 

Número de irmãos do paciente: 

Escolaridade : PAI : (     ) 1o.grau ; (     ) 2o.grau ; (     ) 3o. grau; .......... (no. em anos) 

                       MÃE: (     ) 1o.grau ; (     ) 2o.grau ; (     ) 3o. grau; .......... (no. em anos) 

Renda Familiar Mensal (R$):  

 
 
AVALIAÇÃO DO CARTÃO VACINAL (data das doses): 

BCG DPt Polio Sarampo SCR 
     
     

 
 

Hib Hep.B Hep. 
A 

Pneumococo Influenza Varicela Febre 
amarela 

Meningite 
A e C 

        
        

 
 
AVALIAÇÃO PESO E ESTATURA 

 DATA PESO ESTATURA 
   

 
 
AVALIAÇÃO LABORATORIAL   

data    Hb     Htc    Leuc.     U     Cr   RFG      Na      K     pH 
             
          

 
data    Bic     Alb.  Gama  Prot24h    Ca     P   FA   PTH Proteínas 
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ANEXO 2  
AVALIAÇÃO LABORATORIAL (VALORES DE REFERÊNCIA) 

Variáveis Valores 
Hemoglobina, g/dL 

0 a 3 anos 
3 a 10 anos 
10 a 19 anos 

 
10,3 – 13,7 
11,7 – 14,9 
14,4 – 16,6 

Hematócrito, % 
0 a 3 anos 
3 a 10 anos 
10 a 19 anos 

 
34,0 - 48,0 
34,0 – 43,0 
43,0 - 49,0 

Leucócitos totais, K/µL 
0 a 3 anos 
4 a 12 anos 
12 a 19 anos 

 
6000 - 17000 
4500 – 14500 
4500 - 13000 

Uréia, mg/dL 10 - 42 
Creatinina, mg/dL 

0 a 10 anos  
4 a 9 anos 
15 a 80 anos        

 
0,23 – 1,02 
0,50 – 0,80 
0,80 – 1,20 

Sódio, mEq/L  135,0 - 147,0 
Potássio, mEq/L 3,5 –  5,0 
pH     7,32 – 7,43 
Bicarbonato, mmol/L 22,0    - 29,0 
Fração albumina da EFP, g/dL 3,5  –    5,0 
Fração gama da EFP, g/dL 0,7 – 1,6 
Cálcio 

Ionizável mmol/L  

Total mg/dL  

 
  1,12 – 1,32 
8,2 – 10,2 

Fósforo, mg/dL 
0 a 3 anos 
3 a 6 anos 
15 a 89 anos 

 
3,8 – 6,5 
3,7 – 5,4 
2,6 – 5,0 

Fosfatase alcalina, U/L 
Menores 12 anos 
Mulheres 
Homens  

 
 Até 455 

32,0 – 104,0 
45,0 - 122,0 

PTH pg/mL  12 - 72 
Microalbuminúria, mg/L 0 - 30 
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ANEXO 3 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

PROTOCOLO DE PESQUISA:  

Levantamento da situação vacinal e avaliação sorológica para sarampo 

e varicela de crianças e adolescentes portadores de insuficiência renal 

crônica em tratamento conservador e dialítico 

 

Investigador: Dra. Simone Nascimento Fagundes  
Iniciais do Paciente:__________________________________________ 

Inicial do Pai/Mãe ou Responsável legal pelo 
Paciente:__________________ 
 
 Através deste documento o responsável pelo paciente confirma seu 
desejo voluntário  de participar de uma pesquisa clínica que constará de 
coleta de sangue para verificação da imunidade contra doenças como 
sarampo e varicela. Sua decisão de tomar parte deste estudo é voluntária e 
sua decisão de não participar não acarretará qualquer tipo de prejuízo nos 
cuidados a saúde do paciente, tanto por parte do médico investigador como 
pelo hospital. 
 Se decidir participar, o envolvimento do paciente neste estudo terá 
uma duração de aproximadamente de dois anos. Ele terá que colher sangue 
cerca de uma ou duas vezes de acordo com resultado da sua titulação 
sorológica. Se este paciente já estiver imune à estas doenças não 
necessitará  coletar novamente sangue. Se isto não aconteceu devido a 
baixa imunidade do renal crônico, faremos a vacina e a seguir faremos nova 
coleta . 
 Leia atenciosamente este Termo de Consentimento e pergunte tudo o 
que for necessário para esclarecer suas dúvidas antes de decidir em 
participar deste estudo. 
 Se decidir participar deste estudo, poderá abandoná-lo a qualquer 
momento sem qualquer prejuízo ou perda de benefícios nos cuidados a 
saúde do paciente, tanto presentes como futuros. 
 
 
OBJETIVO DO ESTUDO 
 O objetivo é avaliar o perfil vacinal do paciente portador de IRC. 
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PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 
 Se concordar em participar do estudo, descreveremos abaixo o que 
ocorrerá: 
 O médico responsável pelo estudo fará uma consulta para levantar 
com detalhes o perfil vacinal do paciente portador de insuficiência renal 
crônica através de um questionário com o responsável e/ou paciente além 
de verificação do cartão vacinal básico. Nesta mesma consulta, serão 
solicitadas no início do estudo, uma única coleta de amostra de sangue, que 
será durante a realização dos exames de rotina do renal crônico. 
 As crianças  terão acompanhamento clínico, psicológico e  nutricional 
de acordo com a rotina destes pacientes que passam em consultas mensais 
já agendadas, de acordo com a necessidade.  
 
RISCOS E DESCONFORTOS 
 Os riscos da coleta de amostras de sangue podem incluir desmaio e 
dor, além de poder acarretar irritação ou infecção no local da punção. 
  
BENEFÍCIOS 
  É possível, entretanto, que nenhum benefício a saúde da criança 
ocorra durante ou após o término. Todas as crianças deste estudo 
receberão atenção médica cuidadosa. Não haverá nenhuma despesa para 
você e a criança com este estudo 
 
 
DESISTÊNCIA DO ESTUDO 
 Você poderá deixar o estudo a qualquer momento e o médico 
responsável poderá excluí-lo deste estudo a qualquer tempo por motivos 
médicos. Existe também a possibilidade de o estudo ser interrompido antes 
do seu término, se houver necessidade por parte do patrocinador. 
 Se você abandonar o estudo antes do seu término por qualquer 
razão: 

• você não perderá qualquer benefício; 
• não terá qualquer prejuízo aos seus cuidados médicos presentes ou futuros; 

 
 
CONSENTIMENTO VOLUNTÁRIO 
Eu voluntariamente concordo em participar deste estudo. 
Confirmo ter lido e entendido completamente todas as informações 
constantes deste documento e os riscos descritos. 
Confirmo que poderei desistir deste consentimento a qualquer momento. 
 
 
_____________________________________    _________ 
Assinatura do Pai/Mãe ou Responsável legal  Data 
 
_____________________________________    _________ 
Assinatura do Investigador    Data 
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SE VOCÊ TIVER QUALQUER DÚVIDA sobre este estudo, ligue para uma 
das seguintes pessoas: 
 
 
______________________________________    _________ 
Investigador/Subinvestigador    Fone 
 
SE VOCÊ ACHAR TER SOFRIDO algum dano relacionado a condução 
deste estudo, ligue para, uma das seguintes pessoas: 
 
 
_______________________________________    _________ 
Investigador                              Fone 
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ANEXO 4 

PROTOCOLO DE COLETA DAS SOROLOGIAS DE SARAMPO E VARICELA 

Etiqueta do paciente 

 
Data da Coleta:  
Hora da Coleta:  
Material:   soro (  X  )               plasma (     )          outros (     ). 
Quantidade de 
tubos: 

02 ( dois) tubos secos com 3ml de sangue em cada 
tubo que serão armazenados em freezer. 

Protocolo:  nº 37 
Título do Projeto:  Levantamento da situação vacinal e avaliação 

sorológica para sarampo e varicela de crianças e 
adolescentes portadores de insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador e dialítico 

  
Objetivo:  Avaliar  o perfil vacinal  da criança portadora de 

insuficiência renal crônica, avaliando as possíveis 
causas de falha no esquema vacinal  básico e  
dosando as titulações sorológicas, que serão varicela 
e sarampo (ambas serão encaminhadas ao Instituto 
de Medicina Tropical). 

Orientadora:  Profa. Dra. Vera H.K. Koch 
Responsável:  Simone Nascimento Fagundes 
Unidade:  Nefrologia Pediátrica 
Email:  sifagun@terra.com.br   
Fax: 32- 3218- 7274 (Juiz de Fora- MG) 
Telefones:  32- 3232-6401 / 32-9988-3302 
Período de Coleta:  ano de 2000 a 2001 
Horário de 
Encaminhamento: 

07:00 às 11:00 hs 

Procedimento:  sangue deverá ser  centrifugado após coagular no 
frasco e ser aliquotado em 02 (dois) eppendorfs com 
1 ml cada e armazenado  a - 20º C . Este material 
será encaminhado pela própria pesquisadora ao IMT.

 
São Paulo,           de                    de  200__ . 

 
_____________________________________ 

assinatura e carimbo 
 
Data da retirada do material:  
Responsável pela retirada:                                 
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ANEXO 5 

BANCO DE DADOS (LEGENDA) 

 
nº:  número do paciente no banco de dados 

RG:  registro geral do paciente 

R$:  renda familiar mensal 

Código renda per capita:  0 (zero) = ≤ R$105,00; 1 (um) = > R$105,00 

Escolaridade s Mãe e Pai em ano 

Escore ZP:  escore peso ajustado para idade 

Escore ZE:  escore estatura ajustada para idade 

Escore ZPE:  escore peso ajustado para estatura 

BCG:  vacina contra tuberculose 

DPT:  vacina contra difteria- pertussis- tétano 

Sabin:  vacina contra poliomielite oral 

Sarampo:  vacina contra sarampo 

SCR:  vacina contra sarampo- caxumba- rubéola 

Hib:  vacina contra Haemophilus influenzae tipo b 

HepB:  vacina contra hepatite B 

HepA: vacina contra hepatite A 

VARIC:  vacina contra varicela 

MENIG:  vacina contra meningite meningocócica A e C 

FAmar:  vacina contra febre amarela 

GRIPE:  vacina contra influenza 

PNEUMO:  vacina contra pneumococo 

RFG:  ritmo de filtração glomerular 

Albumina:  fração albumina da eletroforese de proteína 

Gama:  fração gama da eletroforese de proteína 
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ANEXO 6 
AVALIAÇÃO LABORATORIAL 

(Resultados dos pacientes) 

 Média DP Mediana Mínimo-Máximo 

Hemoglobina, g/dL 11,39 1,93 11,60 5,50 – 16,65 

Hematócrito, % 33,98 5,54 34,50 17,50 – 48,00 

Leucócitos totais, K/µL 8171,69 2628,79 7500 2600- 15000 

Uréia, mg/dL 91,24 149,68 82,50 24,50 -277,50 

Creatinina, mg/dL 3,81 3,52 2,13 0,53 – 14,75 

RFG, ml/min/1,73 m2 33,58 22,35 27,95 5,18 – 69,8 

Sódio, mEq/L 140,95 2,52 141,50 133,0 – 146,5 

Potássio, mEq/L 4,59 0,56 4,50 3,25 – 6,15 

pH 7,32 0,06 7,32 7,13 – 7,45 

Bicarbonato, mmol/L 20,01 3,26 19,9 10,19 – 27,15 

Albumina, g/dL 4,07 0,59 4,16 1,79 – 5,13 

Gama-globulina, g/dL* 1,23 0,43 1,19 0,45 – 2,90 

Cálcio 

Ionizável mmol/L(n: 66) 

Total mg/dL (n: 17) 

 

1,58 

9,53 

 

1,26 

0,87 

 

1,14 

9,70 

 

0,92 – 5,89 

7,70 – 10,70 

Fósforo, mg/dL 4,78 1,19 4,83 1,28 – 8,50 

Fosfase alcalina, U/L 446,88 271,83 395,0 36,0– 1699,0 

PTH pg/mL 220,19 350,50 81,50 1 – 1600,0 
 
* informação ausente para 2 pacientes 
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