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RESUMO 

A eficãcia da associação quãdrupla (DPT + BCG) foi 

estudada atraves da proteção e comparaçao da soro conver

são das vacinas, usando como adjuvante o hidrõxido de alu 

minio e ou BCG . 

. A potência da vacina pertussis foi avaliada pelo 

teste de proteção em camundongos e o BCG pelo teste de 

consumo de oxigênio e de vitalidade,sendo considerada sa 

tisfatõria. Sendo os toxõides difterico e tetânico 

considerados proteinas inertes e estãveis, suas potências 

não foram determinadas depois de associadas. 

Os niveis de anticorpos foram determinados para 

difteria e tetano pela reação imunoenzimãtica, para vaci

na pertussis pela reação de imunofluorescência e para o 

BCG pela conversão tuberculinica. Os niveis de conversão 

foram satisfatõrios, revelando ser possivel a associação 

sem prejuizo para nenhum dos antigenos. 

A associação DPT + BCG nao causou reaçao local 

ou geral significante, possibilitando uma simplificação o 

peracional. 



SUMIIMRY 

The efficacy of the quadruple association 

(DPT + BCG) was studied though protection and 

comparison ot the conversion serum in vaccines using 

aluminium hydroxide or BCG as adjuvant. 

Both the protection power of the Pertussis 

vaccine evaluated by the protection test in mice 

and BCG by the oxygen uptake and counts of viable 

particles were considered satisfactory. Being dif 

teria and tetanus toxoids considered i ne rt and 

stable proteins, their protection wasn't determined 

after their combination. 

The antibody levels produced by the antigens 

were determined by the enzyme-linked immunosorbent 

assay to the difteria and tetanus toxoids, by the 

fluorescent antibody technique to the 

vaccine and by the tuberculin conversion 

Pertussi s 

to the 

BCG. The conversion levels were satisfatory and 

there was no damage in their association. 

There was no meaningful local or·' general 

reaction in this association making an operational 

simplification possible. 
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1. INTRODUÇAO 

1 .1. Generalidades 

A idéia da doença produzir imunidade surgiu des 

de a remota antigUidade, quando o povo passou a reconhe -

cer que os sobreviventes a uma doença infecciosa raramen

te tinham possibilidade de contrai-la outra vez. 

Em 1733, VOLTAIRE escreve sobre o velho costume 

chinês do século XV, para a profilaxia da variola, de as

piração nasal do põ obtido pela secagem de püstulas vari~ 

losas. Porém, sõmente no século XVII, EDWARDS JENNER come 

ça a vacinação antivariÕlica. (FARHAT 22 , 1935). 

PASTEUR inaugurou a era moderna das vacinas, de 

monstrando que carneiros poderiam ser protegidos contra o 

B.anthracis, quando inoculados previamente com vacina 

bacteriana especifica. Mais tarde, vacinas produzidas com 

outros microorganismos, foram inoculadas no homem como me 

dida de prevenção (BENENSON 4 , 1970). 

Na maioria dos paises em desenvolvimento, os õ

bitos são em grande parte devidos a doenças infecciosas e 

parasitãrias e estão intimamente ligados a precãrias con

dições sócio-econômicas. Aproximadamente, um décimo da vi 

da do cidadão médio, nesses paises em desenvolvimento, e 

gravemente perturbada por doenças. As doenças parasitãrias 

em particular, são endêmicas e com carãter crônico e debi 

litante nas regiões pobres. As doenças infecciosas que o 
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correm na infância, preocupam as autoridades sanitãrias , 

embora elas não constituam problema nos paises desenvolvi 

dos. Essas doenças poderiam ser evitadas pela imunização 

de 80 milhões de crianças que nascem, cada ano nos paises 

em desenvolvimento. Isto porém não ocorre porque menos de 

10% são vacinados (ORGANIZATION MONOIALE DE LA SANTE 55 
• 

1981). 

As vacinas sao derivadas de agentes patogênicos 

modificados, para se tornarem inofensivos, mas conservam 

suas propriedades imunogênicas. As vacinas podem ser: ate 

nuadas (vacinas vicas), inativadas (vacinas mortas) ou 

fracionadas (vacinas quimicas ou frações antigênicas). 

As vacinas sao administradas, geralmente, pela 

via parenteral, porém outras vias podem ser usadas. A imu 

nidade provocada artificialmente proc.ura reproduzir e 

substituir a imunidade adquirida naturalmente. 

Sabe-se que vãrios fatores podem interferir na 

eficãcia de uma vacina, tais como: o método de preparação 

e preservação, a estrutura quimica do antigeno, a presen

ça e concentração de adjuvantes e a via e esquema de imu

nização. 

O controle das doenças nao depende somente da 

eficãcia da vacina, mas também do seu nivel de aceitação 

pela população, para que uma alta proporçao de pessoas se 

ja imunizada (BENENSON 4, 1970). 
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Nos últimos anos as vacinações constituem um 

dos aspectos mais positivos da medicina, na prevençao das 

doenças, destacando-se, não somente a sua eficãcia, mas 

também o seu custo e rentabilidade. A este respeito res

salta-se a erradição da varíola no mundo, a diminuição de 

morbidade e mortalidade de muitas doenças e o quase desa

parecimento da poliomielite, difteria e tétano nos países 

industrializados. 

Atualmente, pesquisas estão em desenvolvimento 

e novas e aperfeiçoados vacinas estão surgindo,graças aos 

conhecimentos adquiridos em relação ao mecanismo e crono

logia da resposta imunitãria e aos adjuvantes de imunida

de. Outros processos referem-se a identificação dos anti 

genos vacinantes, aos novos métodos de preparação, purifi 

caçao do antígeno, manipulação genética e possivelmente , 

síntese antigênica. 

O maior problema atualmente é tornar o benefi -

cio da vacinação mais dispon1vel ã humanidade e não res

tringi-lo a países privilegiados. As vacinas são muitas 

vezes, inacess1veis nos países desfavorecidos, onde se e~ 

tima que é preciso imunizar cerca de 80 milhões de crian

ças nascidas a cada ano. Sabe-se que e um dos objetivos da 

Organização Mundial da Saúde, vacinar todas as crianças do 

mundo contra difteria, tétano, coqueluche, sarampo, tube! 

culose e poliomielite (ORGANIZATION MONOIALE 

rr 55 , 1921). 

DE LA SAN 
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Realmente, estas enfermidades devem merecer to-

da atenção das autoridade sanitãrias, tendo em vista os 

danos que as mesmas têm causado ãs populações 

nos países em desenvolvimento. 

infantis 

Como este trabalho tem por objetivo contribuir 

para o estudo da eficãcia da associação da vacina tripli-

ce ao BCG, inicialmente serão feitos alguns comentãrios 

sobre a· difteria, o tétano, a coqueluche, a tuberculose , 

os adjuvantes, as vacinas associadas e os esquemas de va

cinações, que certamente deverão ser considerados. 

1.1.1. Difteria 

Durante os sêculos XVI e XVIII, diversas epide

mias de difteria atingiram a Europa, principalmente a Es 

panha, Itãlia e França. (BARROS et alii 3, 1985). 

Apõs o isolamento do bacilo Corynebacterium diph

teriae por KLEBS e em_ cultura pura por LOEFFLER no final 

do século XIX, inúmeras descobertas vieram contribuir pa

ra o conhecimento sobre a infecção e as caracteristi cas do 

agente etiolõgico. 3 

ROUX e YERSIN em 1888 identificaram a exotoxi-

na responsável pelas manifestações clinicas da doença e 

VON BEHRING e KITASATO em 1890 demonstraram que a toxina 

diftérica induzia a formação da antitoxina 

(BIER6 , 1975). 

em cobaias. 
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VON BEHRING inoculando toxina neutralizada pela 

antitoxina em animais e no homem, verificou que os indivl 

duos em estudo apresentavam proteção contra a difteria.Po 

rêm foi RAMON quem verificou que a toxina tratada pelo 

formol perdia o poder tõxico mas mantinha o poder antigê

nico, e desde então o seu método tem sido a base para o 

preparo da vacina empregada como imunoprofilãtico para a 

difteria. (Barros et alii 3, 1985). 

SHICK em 1913, descreve o teste intradêrmico p~ 

ra avaliação da imunidade, conhecido como teste de SHICK. 

(BIER6 , lg75) .. 

Em população nao vacinada, a difteria ê endêmi

ca, e as vezes epidêmica. A incidência é da ordem de 25 a 

100 casos por 100.000 habitantes, observada sobretudo em 

crianças de 6 meses a 15 anos. As crianças de 1 a 5 anos 

de idade sao as mais atingidas e representam o principal 

reservatõrio do agente etiológico. O adulto ê protegido 

em 90% dos casos, podendo isto ser demonstrado pelos ni

veis de antitoxina diftérica obtidos no seu soro (0,05 UI 

/ml), através de provas de neutralização em cobaio, ou p~ 

la negativação da reação de SHICK. O recem nascido tem 

imunidade materna que o protege atê 9 meses de idade. 

(REY67 , 1980). 

Na maioria dos paises no norte da Europa, a 

doença estã praticamente erradicada desde 1960. Na Ingla

terra estã reduzida a 0,1 caso por 100.000 habitantes 67 . 
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Verifica-se uma tendência decrescente da inci-

dência de difteria na maioria dos paises desenvolvidos . 

Quanto ao Brasil, a incidência~ ainda alta. A doença pre

domina nos primeiros anos de vida, havendo diminuição de 

incidência no jovem e adulto, devido a imunidade natural. 

No periodo compreendido entre 1977 e 1981 houve um decli 

nio de 50% no numero de casos e também, diminuição da ta

xa de mortalidade (BARROS et alii 3, 1985). 

l.l.Z. Tétano 

O tétano ê conhecido desde os primõrdios da hi~ 

tõria da medicina, porem NICOLAIER em 1884 foi quem asso

ciou a doença a uma bactéria por ele isolada do solo e d~ 

nominada desde hã muitos anos Clostridium têtani(TAKAN077 , 

1984). r uma espêcie bacteriana produtora de uma potente 

exotoxina, descoberta por KNUD FABER e ~ a responsãvel P! 

lo surgimento da sintomatologia da doença. Por outro la

do a antitoxina tetanica foi descoberta por VON BEHRING 

e KITASATO. (RELEVELo64 , 1984). 

Em 1909, LOEWENSTEIN estudou a açao do formol 

sobre a toxina tetânica. RAMON estandardizou o procedi -

mento de preparação da anatoxina tetânica, empregando um 

método envolvendo o tratamento da toxina pelo formaldeido. 

Este método ê atualmente usado na preparação do toxõide 

tetânico, que constitui a vacina contra o têtano.(BIER5 , 

1975). 
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O tétano estã relacionado a fatores sõcio-econô 

micos e ecológicos. O número de casos fatais no mundo e 

estimado em 1 milhão e mata cerca de 140 vezes mais em 

paises pobres que nos ricos. Nos paises industrializados 

a mortalidade e menor que 0,1 por 100.000, e em alguns 

paises, o tétano tornou-se curiosidade medica. Nos Esta 

dos Unidos o número de casos relatados desde 1976 a 1982 

nao tem variado e as ocorrencias refletem a inadequadas 

coberturas da população idosa na maioria dos casos, entre 

as pessoas de mais de 60 anos. (RELYVEL0, 64 1984). 

Nos paises em desenvolvimento casos de tétano 

em recém-nascidos são devidos a inadequados cuidados obs

tétricos, podendo produzir niveis de leta1idade da ordem 

de 60 a 90%. 64 

Na Europa o tétano tem se tornado raro, com ex

ceçao de alguns paises, como a França, que como nos Esta

dos Unidos, o problema se apresenta em pessoas com mais 

de 50 anos. Neste pais, a proteção vacinal, em pessoas i 

dosas, e fraca, mostrando fraca evidencia de vacinação re 
64 

cen te. · 

Atualmente, a extensão e magnitude do tétano do 

recém-nascido tem se revelado mais claramente, sendo esta 

doença um problema sério de Saúde Publica nos paises em 

desenvolvimento. Mais de 90% das mortes por tétano neona

tal ocorrem nas duas primeiras semanas de vida (GALASKA & 

COOK29 , 1984). 
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A mortalidade por tetano neonatal deverã servir 

como indicador da qualidade e utilidade dos serviços de 

saúde materna, do impacto dos programas de imunizações e 

no progresso em atingir a meta "Saúde para todos no ano 

2000", proposta pela Organização Mundial da Saúde.(GALASKA 
& COOK, 29 1984). 

VERONESI 84 (1984) comenta que a maioria dos habi 

tantes do terceiro mundo tem imunidade naturalmente adqul 

rida contra a toxina tetânica. Segundo o autor este esta-

do de imunidade resulta dos esporos de tetano presentes 

nos alimentos e no meio ambiente e que podem germinar no 

intestino do homem e de animais produzindo toxina tetâni

ca que induzirã as celulas imunológicas a elaborarem a an 

titoxina tetânica especifica. 

A melhoria das condições sõcio-econõmicas e 

culturais das populações e a introdução de programas de 

educação em saúde, particularmente, quanto aos cuidados 

obstétricos, tem c~ntribuldo para uma significativa redu

ção de incidencia do tetano nos paises em desenvolvimento. 

Entretanto morrem ainda cerca de 1 milhão de individuas 

por ano por tetano, especialmente o neonatal, apesar da 

doença poder ser prevenida através da imunização {FOCACCIA 

et alii 24 , 1985). 

1.1.3. Coqueluche 

A coqueluche, causada pela Bordetella pertussis 

e uma infecção exclusivamente humana que acomete princi -



9. 

palmente crianças. Através da doença produz-se um estado 

imunitãrio duradouro, porém a imunidade transmitida pela 

mãe é insuficiente para proteger o recém-nascido. Em uma 

população não vacinada, a coqueluche se apresenta como uma 

infecção quase obrigatõria em crianças. A incidência de 

casos clinicos atinge uma proporção que pode ser de 500 a 

1.000 por 100.000 habitantes e a maioria dos casos e re-

presentada por crianças com menos de 5 anos de idade. O 

grupo de alto risco, que deve ser protegido com priorida

de, são as crianças de O a 12 meses. A incidência, preco

cidade, e gravidade da coqueluche são aumentadas por fato 

res sõcio-econõ~icos desfavorãveis (REv68 , 1980). 

Nos países industrializados, a coqueluche tem 

regredido consideravelmente, quanto a sua freqUência e 

gravidade, porêm, nos países em desenvolvimento a incidên 

cia e a mortalidade permanecem ainda elevadas. Segundo es 

timativa da OMS a coqueluche causa, anualmente,milhões de 

Õbitos em crianças sobretudo nos paises desfavorecidos 68 . 

Desde 1942, na Inglaterra tem sido realizados 

pelo Comitê do Conselho de Pesquisas Mêdicas, investiga -

ções para avaliar a eficãcia da vacina contra a coqueluche. 

Nestes estudos, ensaios conduzidos de forma bem controla-

da nenhuma diferença foi observada na incidência ou seve-

ridade da doença entre os grupos vacinados e não vacina -

dos. Porêm, os estudos realizados nos Estados Unidos e Ca 

nadã indicam que a vacina contra a coqueluche produz um 

grau de proteção significante. O primeiro resultado de im 
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portãncia foi observado em duas epidemias ocorridas na 

ilha Faroe. Na primeira, a vacinação foi feita durante a 

epidemia e nao houve efeito sobre a incidência, embora te 

nha sido relatada uma redução da gravidade da doença. Na 

segunda epidemia, constatou-se que 75% e 98,2% das crian

ças vacinadas e não vacinadas, respectivamente, contrai -

ram a doença (MEDICAL RESEARCH COUNCIL INVESTIGATION 47 , 

1951). 

Devido as grandes controvérsias havidas nos di

versos ensaios foi concluido que as vacinas usadas, eram 

diferentes, dando resultados inconclusivos sobre a prote-

- f . d 47 çao con en a . 

Dos vãrios estudos feitos com vacina clãssica, 

convem destacar o conduzido por KENDRICK, mostrando que 

de crianças vacinadas expostas a infecções, apenas 34,9% 

contrairam a doença e no grupo não vacinado 89,4% 47 . 

A avaliação de cuidadosos ensaios de campo com 

a Vacina Pertussis para a determinação do efeito profi1ã-

tico no homem, indicou que a melhor maneira de se determi 

nar a capacidade protetora da vacina era a utilização, em 

laboratõrio, do teste de proteção usando-se o desafio in

tracerebral em camundongos previamente vacinados. A este 

respeito, as investigações efetuadas pelo Conselho de Pe~ 

quisas Medicas da Inglaterra (MEDICAL RESEARCH COUNCIL 48 , 

1956), e por outros (CSIZER et a1ii 14 , 1973) demonstraram 

haver correlação entre os testes de potência em camundon

gos e proteção em crianças vacinadas. 
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O mecanismo do teste de proteção em camundongos 

segundo WANOLAW & PARTON( 87 ) (lg83), citando outros auto-

res depende da linhagem dos camundongos usados, de viru

lência do microorganismo e do seu poder de multiplicação 

no cérebro dos camundongos e da ocorrência de mudança da 

permeabilidade da barreira sanguinea cerebral com escoa -

mento de fatores protetores no cérebro de camundongos va

cinados mas não nos de controle. O numero de B.pertussis 

no cérebro dos camundongos vacinados declina e o , animal 

sobrevive enquanto que nos não vacinados a bactéria conti 

nua a se multiplicar e o animal morre dentro de 8 a 12 

dias quando a B.pertussis alcança um limite ao redor de 

10 9 bactéria por cérebro. 

A proteção conferida pela Vacina Pertussis, se

gundo alguns, não depende do soro, mas de anticorpo local, 

tipo IgA. A proteção conferida é semelhante a que ocorre 

entre os cilios respiratórios do homem contra algumas vi

roses respiratórias e possivelmente contra a Bordetella 

pertussis. Este fato poderia explicar porque recém-nasci 

dos 

pos 

não são protegidos contra a coqueluche 

maternos (CHRISTIE 11 , 1971). 

pelos anticor-

A Bordetella pertussis possui uma estrutura an 

tigênica complexa, e não é ainda totalmente conhecida. O 

organismo possui muitas substâncias biologicamente ativas 

e vãrios sorotipos. Muitas das substâncias produzidas pe

la bactéria são tóxicas para as crianças e nas vacinas ce 

lulares não existe método satisfatório de separação des -

ses fatores tóxicos. 
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LESLIE & CARDEN 40 (1931), verificaram que a Bor 

detella pertussis pode se apresentar nas fases I, II, III 

e IV. As cepas virulentas se apresentam na fase I ou 

fase lisa e avirulentas na fase IV ou fase rugosa, sen

do as fases II e III intermediãrias. 

As cepas de Bordetella pertussis podem ser dife 

renciadas de acordo com os ag1utinõgenos que possuem nume 

ros de 1 a 14. Existem três aglutinõgenos major 1, 2 e 3 

e outros minor. Cepas podem possuir 2 ou mais ant1genos 

major. (ELDERING et a1ii 20 , 1957; PRESTON 61 , 62 1956,1963). 

Os aglutinogenos sao importantes em uma prepar~ 

çao de vacina porque sua eficãcia estã na dependência dos 
62 aglutinogenos da cepa da população infectada (PRESTON • 

1963}. Em estudos realizados no Brasil por UBATUBA & SAL

MIT079 (1970) no Rio de Janeiro 70,0% das cepas isoladas 

possuíam os antígenos 1,2 e 3, 18,0% somente 1 e 3 e 1:~,0% 

apenas 1 e 2; em São Paulo, IARIA 38 (1977) encontrou 83,3% 

das cepas com os antígenos 1, 2 e 3, 10,0% com os antíge

nos 1 e 3 e 6,7% apenas com os antígenos 1 e 2. 

São condições necessãrias para que uma vacina 

seja eficaz: cepas cultivadas em fase I (LESLIE & GARO 

NER40 , 1931), possuindo na sua extrutura antigênica osso 

rotipos 1, 2 e 3, com a concentração de 10 bilhões de ge! 

mes, contendo 4 unidades protetoras internacionais. 

O fato da vacina pertussis nao ser completamen

te protetora, nem totalmente segura, tem inevitãvelmente 



1 3. 

despertado questões quanto a avaliação de beneficio ver~ 

sus risco. No entanto, tem-se argumentado que nos progr~ 

mas de vacinação, deve-se levar em consideração que a 

doença ê ainda muito sêria, acometendo, principalmente , 

as crianças. A imunização oferece um considerãvel, embo

ra não muito sõlido, nivel de proteção. Reações adversas 

ã vacina, embora se saiba que ocorrem, sao raras e nao 

invalidam os beneficios da vacinação. 

TON 87 , ·1933). 

(WANDLAW & PAR 

As vacinas contra a coqueluche sao produzidas 

com uma ou mais cepas de B.pertussis cultivadas em uma 

variedade de meios sõlidos ou liquidas. Tais cultivos 

podem ser realizados em frascos, garrafas ou em culturas 

submersas em fermentadores, com incubação de 35 a 36°C 

por 24 horas ou mais. Por um processo de centrifugação 

ou por precipitação, as cêlulas são colhidas do meio. Em 

alguns processos, o sobrenadante ê usado para reconsti

tuição da suspensão celular e em outras e descartado sen 

do a ressuspensão realizada com solução fisiológica tam

ponada. 

Sabemos que as proteinas LPF (fatores proteto

res da linfocitose) e FHA (filamentos hemaglutinantes)p~ 

dem ser encontrados no sobrenadante das culturas e con -

tribuem para a potência da vacina. A suspensão da vaci

na concentrada e inativada pelo calor e estocada a frio 

com timerosal ou formalina. (MANCLARCK & COWELL 44 ,1983). 

As vacinas celulares contra a coqueluche sao 
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comprometidas, pois, para se conseguir um nivel aceitãvel 

de potência, deve-se aceitar um certo teor de toxicidade. 

A toxina dermonecrõtica ê inativada pelos mêtodos usados 

na fabricação de vacina, entretanto, toxicidade da vacina 

celular ê devida a endotoxina, e a atividade residual do 

fator promotor da linfocitose (LPF). A vacina pertussis 

contendo cêlulas bacterianas intactas terã sempre a pre -

sença da endotoxina, pois, mêtodos que inativem a ativida 

de farmacológica do LPF, poderã ter influência na antige

nicidade da vacina. O processo da inativação deve ser ter 

minado antes da imunogenicidade ser destruida e por esta 

razão a vacina pertussis celular contêm alguma atividade 

biológica do LPF. (MANCLARCK & COWELL 44 , 1983). 

A B.pertussis tem na sua composição uma gama de 

fatores, os quais têm sido estudados, para se conhecer me 

lhor as suas propriedades (WANDLAW & PARTON 87 , 1933). 

O quadro 1 mostra, de forma resumida, as princi 

pais atividades da toxina e outros fatores produzidos pe

la B.pertussis. 

Muitas substâncias biologicamente ativas têm si 

do isoladas da B.pertussis a saber: a toxina derrnonecrõti 

ca termolãbil, a endotoxina, vãrios aglutinógenos,hemagJ!:!_ 

tininas, pertussigeno e outras.substâncias antigênicas m~ 

nos conhecidas. A toxina dermonecrótica, endotoxina e peE 

tussigeno são as mais biologicamente ativas. O efeito al

tamente letal de B.pertussis ê devido a toxina derrnonecrõ 

t . d t . 87 1ca e a en o ox1na . 
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A maioria dos estudos recentes visando a produ-

çao de uma vacina acelular tem sido realizados procurando 

-se obter o isolamento e purificação de duas proteinas: o 

fator promotor da linfocitose (LPF) e os filamentos hema

glutinantes (FHA). A este respeito MUNOZ 54 (1963) e SA

TO et alii 71 (1983), obtiveram em suas pesquisas, o LPF e 

FHA altamente putificado. 

A vacina acelular feita no Japão ê produzida a 

partir do crescimento da B.pertussis em cultura estãtica. 

O sobrenadante contendo LPF e FHA ê removido por centrif~ 

gação, seguida de sua precipitação com sulfato de amônio. 

O precipitado ê redissolvido e centrifugado em gradiente 

de sacarose. A vacina japonesa e mais segura e menos rea

togênica do que a vacina celular por ser constituida dos 

antigenos LPF e FHA, e por conter quantidade muito reduzi 

da de endotoxina (MANCKARCK & COWELL 44 , 1983). 

Uma variedade de têcnicas sao admissiveis para 

a purificação e concentração de antigenos da B.pertussis 

e a maioria das pesquisas realizadas em laboratôrios pro

dutores de vacinas, objetivam o estabelecimento de mêto -

dos que sejam têcnica e economicamente viãveis para uma 

produção comercial. 



Quadro 1. Toxinas e outros fatores da B.Pertussis 

Componente Localização e propriedade fisioquímicas 

Endotoxina Envelope; lipopolisacaride - (LPS) termo 
estãvel ( lQQOC). 

Toxina termo-lã Citoplasma; proteina; destruída a 56°C 
bil (HLT) por 30 minutos; com formaldeido, 

forma-se em toxõide. 
trans -

Pertussígeno Envelope e sobrenadante de culturas;pro-
teína; estãvel a 56oc porém inativado a 
8QOC; toxõide com glutaraldeido. 

Citotoxina tra- Sobrenadante de cultura; provavelmente 
queal (TCT) fragmento pepdicoglican; termo- lâbil 

(loooc, 1 hora) 

Adenilo ciclase Intracelular, periplãsmica e escretada ; 
termo-lâbil. 

Hemaglutinina Superfície celular e sobrenadante de cul 
filamentosa (FHA) turas estãticas; proteína. -

Aglutinõgenos 
termolâbeis Superfície celular; proteína 

·----······-······--- ········-

Fonte: 87 WANDLAW, A.C. and PARTON, R. , 1983. 

Atividades biolõgicas 

Típica de liposacaride de bactérias Gram nega 
tivas. -

Dermonecrõtico para coelhos e cobaios; letal I 
em camundongos; causa atrofia no baço em inje 
~ão - I.V.; fracamente antigenica. -

Unica da B.eertussis; tem atividades histami-
na sensibil1zantes; leucocitose; adjuvante ; 
mitoginica e hemaglutinante; aumenta a secre-
ção da insulina; parece ser protetora no tes-
te de proteção intracerebral para camundongos. 

Causa perda da atividade ciliar e citopatolõ-
gica em cultura de células traqueais. 

Destrõi a função fagocítica. 

Prende-se em células de mamíferos. 

Não conhecidas. 
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1.1.4. Tuberculose 

Entre as doenças, a tuberculose ê considerada 

ainda um problema de saüde publica e de importância glo

bal, tanto em paises desenvolvidos como nos em desenvolvi 

mento. A prevalência e estimada em 15 a 20 milhões de ca

sos de tuberculose ativa, com uma incidência anual de cer 

ca de 10 milhões, com 3 milhões de Õbitos por ano ( WORLD 

HEALTH ORGANIZATION 91 , 1982). 

A magnitude do problema torna-se maior devido a 

incerteza das medidas de controle, especialmente a imuni

zação pelo BCG, embora esta seja considerada como medida 

importante no controle da doença. Resultados contraditõ -

rios foram revelados em vãrios ensaios controlados, e em 

estudos mais recentes realizados na India, onde a incidên 

cia da doença revelou-se semelhante em individuos vacina

dos e não vacinados (TUBERCULOSIS PREVENTION TRIAL 78 ,1980). 

Desde a descoberta do bacilo da tuberculose por 

KOCH em 1982 e a observação em 1890 do fenômeno local pr~ 

duzidos em cobaios infectados com bacilos tuberculosos e 

reinfectados com bacilos vivos, mortos, ou extratos de um 

filtrado de culturas dos bacilos, tornou-se claro que in

fecção com microbactêria produzia um estado de reativi

dade especifica em animais, induzindo resistência a infec 

çao. Em 1945 tornou-se claro, que o mecanismo imune res -

ponsãvel pelo reconhecimento especifico estava associa

do aos linfócitos e que o fenômeno da resistência estava 
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associado com um estado particular dos mac~6fagos que 

destroem as micobactêrias nos animais imunizados (LAGRA~ 

CE 39 , 1980). 

Foi verificado também, que a tuberculose pulm~ 

nar era rara em indivíduos que apresentavam adenite tu -

berculosa e, o uso da tuberculina veio mostrar que ado -

lescentes e adultos quando infectados precocemente em 

sua vida, possuiam mais resistência a doença que os nao 

infectados (DAM & Pto 17 , 1979). 

O BCG, bacilo de CALMETTE & GUERIN, ê uma ce-

pa variedade bovina do Mycobacterium tuberculosis, iso

lada de uma vaca infectada, que por passagem seriada em 

meio enriquecido de sais biliares tornou-se avirulento . 

(MOORE 53 , 1983). Esta cepa vem sendo usada como vacina 

contra a tuberculose. De inicio, a vacina era adminis -

trada oralmente, passando mais tarde a ser aplicada pela 

via intradêrmica ou por escarificação (STANFORD & ROOK 76 , 

1983). 

Para melhor compreensão sobre a eficãcia do 

BCG, os cientistas tem debatido as circunstâncias dos 

ensaios controlados, e tem havido um consenso de opi-

niões sobre seu valor protetor. De fato, estes ensaios 

mostraram que algumas vacinas deram proteção alta, algu

mas baixas e outras, indubitavelmente, nenhuma proteção 

(MEDICAL RESEARCH COUNCIL INVESTIGATION 49 • 50 • 51 , 1956, 

1959, 1963) (FRIMODT et alii 28 , 1964), (COMSTOCK et 

alii 12 • 13 , 1966, 1969). 
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Foi demonstrado que a cepa BCG usada nos labor~ 

tõrios produtores de vacina, apresentava-se com diferen -

tes propriedades, pois a viabilidade e a quantidade baci

lar de diferentes partidas diferiam de laboratório para 

laboratório e a dose administrada nao era sempre a mesma. 

A este respeito, alguns problemas jã foram resolvidos, e 

o maior avanço foi, sem dúvida, a produção de BCG liofili 

zado. A liofilização oferece a vantagem de manter a cepa, 

usada ~a produção da vacina, fixa em suas propriedades g~ 

neticas (HITZE 37 , 1974). 

Experimentos em cobaios mostraram que certas es 

pecies de micobacterias do meio ambiente podem imunizar 

contra a tuberculose, conferindo vãrios graus de proteção, 

quando comparado ao BCG. Assim com o M.Kansassi obteve-se 

70% de proteção, M.avium 50% e M.fortuitum 15%, (PALMER & 

LONG57 , 1966). Em outros experimentos usando vacinação com 

M.avium e M.intracellulare obteve-se proteção de cobaios 

contra algumas cepas de M.tuberculosis (EDWARDS et alii 21 , 

1982). 

STANFORD & ROOK 76 (1983), formularam hipôtese 

complexa e sofisticada para explicar a variãvel eficã~ia 

da vacinação BCG. O fenômeno da hipersensibilidade retar

dada, causada pelos anti9enos micobacterianos em humanos 

e animais, era confundido porque eles provocavam respos -

tas heterogeneas e os primeiros pesquisadores falhavam em 

reconhecer este fato. Camundongos e cobaios sensibiliza -

dos davam dois tipos de resposta. Um tipo, como o que foi 
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descrito por KOCH e chamada 11 Resposta tipo KOCH " e um 

outro denominado " Resposta tipo Listeria", que foi des -

crito pela primeira vez por MACKANESS. O insucesso dos 

ensaios era devido a exposição a micobacterias do meio am 

biente que podem possibilitar parcial proteção contra a 

doença e assim mascarar completamente o efeito da vacina

ção BCG. Segundo PALLEN 56 (1gS4), se STANFORD & ROOK estão 

certos nas suas hipõteses, então o padrão de distribuição 

das micobacterias do meio ambi~nte e a epidemiologia da 

infecção por estas bactérias são importantes determinan -

tes da eficãcia da vacinação BCG no controle da tubercu

lose. 

Atualmente, ainda e obscuro o conhecimento de 

como e em que extensão a resposta ao antigeno microbiano 

e regulado, pois existem lacunas no conhecimento do pa

pel funcional e quimico do antigeno, não soment~ do M. 

tuberculosis, mas também do BCG e de outras micobacterias. 

Segundo a Organização Mundial da Saüde91 ,(1982) 

são considerados problemas: 1) isolamento do antigeno ml 

cobacteriano; 2) o uso de métodos "in vivo" para investi 

gar a resposta imune a micobactêria e a relação parasita

hospedeiro; 3} a imunologia clinica da tuberculose e a 

imunização BCG. 

YOUMANS & YOUMANS 86 (1969} extraindo diversas 

frações de micobacterias como a fração ribosomal, membra

na celular e fator corda, concluíram que o poder imunizan 
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te da célula micobacteriana viva reside em uma substância 

lâbil presente nesta célula. Estudos realizados com a fr~ 

ção ribosomal e membrana celular revelaram que possivel -

mente os ribosomas contem o antigeno lãbil. Um processo 

de extração para manter os ribosomas vivos foi conseguido 

pelos referidos autores. Injetando-se a fração ribosomal 

em camundongos, os linfõcitos T são sensibilizados tornan 

do-se imunocompetentes, sendo a imunidade induzida especf 

fica e dirigida contra as micobacterias. Observou-se ain 

da que quantidades minimas da fração ribosomal provocam i 

munidade idintida a provocada pelas micobacterias vivas, 

as quais, naturalmente, possuem quantidade igual de ribo-

somas. 

A membrana celular e uma fração estãvel, resis 

tente ao calor, e constituida do fator corda, lipossacãri 

des e outras substâncias. Este componente ativa os macrõ

fagos desenvolvendo atividade fagocitãria e bactericida p~ 

ra as micobactérias e outras bactérias, produzindo imuni

de inespecifica. A associação de.tuberculino-proteina ao 

fator corda e aos lipossacãrides, induz sensibilidade a 

tuberculina {YOUMANS & YOUMANs 86 , 1969). 

A obtenção de uma vacina extrativa composta da 

fração ribosomal poderia ser um caminho para se cmseguir 

antigenos que confiram imunidade contra a tuberculose,sem 

provocar sensibilidade a tuberculina. 
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1.2. Adjuvantes 

Adjuvantes sao substâncias incorporadas a um a~ 

tigeno ou injetadas ao mesmo tempo que ele, potencializa~ 

do de maneira não especifica as respostas imunitãrias que 

desencadeia, permitindo com isto, a obtenção de títulos 

mais elevados de anticorpos, com quantidades mínimas e me 

nor número de doses de antígeno, conservando-os no local 

de inoculação, e reduzindo as reações vacinais 

$CIENTIFIQUE DE L'OMs 32 , 1976). 

(GROUPE 

O interesse dos imunologistas em usar emulsões 

de agua em Õleo mineral como adjuvante, surgiu com as 

pesquisas de FREUNO et alii 26 (1944). Estes autores mos -

traram que o adjuvante agia com mais eficiência quando o 

antígeno era incorporado na fase dispersa, estimulando uma 

resposta imunitãria mais alta e duradoura. 

Emulsão de ãgua em Õleo i chamada de "adjuvante 

incompleto de FREUNO''. Quando uma suspensão de M.tubercu

losis morta pelo calor e seca i incorporada ã essa emul

sao, o conjunto constitue o denominado "adjuvante comple-

to de FREUNO". O adjuvante completo de FREUNO resulta em 

uma maior resposta imunológica em animais, como o cobaio, 

provocando uma alta produção de imunoglobulinas, aumentan 

do a hipersensibilidade retardada, estimulando o sistema 

fagocitico mononuclear e ativando os macrõfagos. A desvan 

tagem de seu uso ê, inevitavelmente, a formação de granu

loma e, muitas vezes, produção de abcesso no local da ino 

culação (HERBERT 36 , 1973). 
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O efeito antigênico do soro de cavalo pode ser 

aumentado com a combinação da lanolina e õleo de parafi

na, contendo suspensão morta de bacilo da tuberculose.Ou 

tros antígenos solúveis {toxÕide diftêrico } e particul~ 

dos {Salmonella typhi e B.pertussis) foram experimenta

dos em coelhos. Com toxina difêrica incorporada ã lanoli 

na, os níveis de antitoxina produzidos eram maiores e 

mais du~adouros em relação ao que ocorria apõs a inocul! 

ção de toxÕide simples {FREUND & BONANT0 26 , 1944}. 

Atravês da inoculação em animais de suspensao 

de Salmonella typhi em salina, esta suspensão+ aquaphor 

+ parafina liquida e esta ultima suspensão + bacilos de 

tuberculose mortos, verificou-se que os níveis de agluti 

ninas produzidos foram maiores, quando se associavam os 

adjuvantes, sendo mais elevados quando adicionavam baci-

los da tuberculose mortos ã suspensão inoculada ( FREUND 

& BONANT0 26 , 1944). 

Em experimento realizado com B.pertussis como 

antígeno, estes autores obtiveram resultados semelhantes 

aos verificados com a S.typhi. Durante estes experimen-

tos os locais da inoculação foram examinados, frequente

mente, tendo sido neles constatada a presença de nõdulos 

ovais nos locais de injeção do antígeno combinado com os 

adjuvantes. Os nõdulos eram irregulares quanto a forma 

e, muitas vezes, apareciam distantes do local da injeção. 

Não se verificou supuração de nenhum dos nõdulos, os 

quais em alguns meses desapareciam26 • 
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A administração de um antigeno em emulsão de 

õleo de parafina pode ser justificada, porque aumenta e 

mantem a formação de anticorpos. O uso de adjuvantes po

derã encontrar aplicação na imunização profilãtica e em 

tratamento de pessoas alérgicas. A adição de micobacte -

ria morta ã emulsão modifica e potencializa a sensibili-

dade alérgica, sendo esta uma maneira de se demonstrar a 

natureza alergenica do tecido e de outros antigenos (FR~ 

UND27 , 1.957). 

As substâncias com propriedades adjuvantes são 

de dois tipos bãsicos: a) aquelas que conservam o anti

geno no local de inoculação, liberando-o vagarosamente , 

para agir, possivelmente, produzindo uma série de respo~ 

tas secundãrias; b) um segundo grupo, como as exotoxi -

nas que devem ter efeito direto, não especifico, estimu

lador do sistema retículo endotelial. Na prãtica alguns 

adjuvantes são uma combinação dos dois tipos, sendo difi 

cil dissociã-los. (HERBERT 35 , lg67). 

Os adjuvantes mais conhecidos sao de duas cate 

gorias: os compostos de aluminio e de cãlcio (fosfato de 

aluminio, hidrõxido de alumínio, Õxido de alumínio e fos 

fato de cãlcio) e os adjuvantes constituídos de emulsão 

de agua em Õleo, sendo os principais a mistura de agua 

em Õleo de parafina (adjuvante incompleto de FREUND) e 

ãgua em Õleo de arachide (adjuvante 65). (GROUPE SCIENTI 

FIQUE DE L'OMS 32 , 1976). 
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O fosfato e o hidróxido de aluminio sao os ad-

juvantes mais utilizados. Estes compostos são considera

dos não perigosos para o homem, embora sua utilização s~ 

ja, muitas vezes, seguida da formação de abcessos estê -

reis persistentes(GROUPE SCIENTIFIQUE DE L'OMs, 32 1976). 

Os niveis de anticorpos contra os antigenos das 

vacinas contendo como adjuvantes, fosfato e hidróxido de 

aluminio, são nitidamente mais elevados que os obtidos a 

traves da inoculação de vacinas simples. Estas respos -

tas com produção de anticorpos sêricos são de curta dura 

çao, porem pode-se obter um prolongamento 

pela administração de doses mültiplas 32 . 

satisfatório 

Os adjuvantes a base de óleo mineral sao obje

to de muitas criticas, pois além de ocasionarem manifes

tações patológicas, provocam diversas perturbações autol 

munes e potencializam as respostas alêrgicas,havendo ai~ 

da escasses de dados experimentais, indispensãveis para 

um julgamento abalizado sobre sua inocuidade. Os adju -

vantes de óleo mineral, mesmo corretamente preparados 

provocam abcessos estéreis, com uma retenção durãvel do 

óleo nos tecidos. Certos pesquisadores consideram estes 
32 

inconvenientes como inaceitáveis 

Entre outros adjuvantes que podem ser utiliza-

dos pelo homem, convem destacar o bacilo de CALMETTE GUE 

RIN (BCG) e a Bordetella pertussis. Os lipopoliosides 
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(LPS) de muitas bactérias gram negativas poderiam ser 

considerados como adjuvantes, porem, possuem outras ati

vidades biológicas que não estão diretamente ligadas a 

resposta imunitãria, destacando-se entre outras, a piro

genicidade, a estimulação da sintese de proteinas pelo 

figado, liberação e estimulação do interferon. As ativi

dades biológicas são atribuidas a presença do lipide A, 

que e co.mum a todos LPS. Em razão de seu largo espectro 

de atividade biológica, e improvãvel que o lipide A, nor 
32 malmente, seja utilizado como adjuvante . 

Sendo o adjuvante a base de Õleo mineral ina -

ceitãvel e os compostos de aluminio, apesar de não serem 

perigosos, serem produtores de abcessos e nódulos persi~ 

tentes, o BCG sendo um poderoso estimulante não especifl 

co poderia compor a vacina triplice, como adjuvante e an 

tigeno. 

Estudos comparativos sobre as atividades dos 

adjuvantes comuns foram realizados com a finalidade de 

se determinar os seus comportamentos em animais de labo

ratório. Assim, YAMAMOTO et alii 85 (1g7g), usando o to-

xõide tetânico como antigeno e vãrios adjuvantes verifi

caram que o gel de aluminio mostrou-se consistentemente 

de alta adjuvanicidade na produção de antitoxina quando 

administrada subcutaneamente. Por outro lado, quando se 

utilizava como adjuvante ãgua-õleo em ãgua verificava-se 

uma atividade comparãvel ã do aluminio em camundongos e 

coelhos, porem nenhuma atividade em macacos. Endotoxinas, 
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usadas como adjuvante, foram consideravelmente efetivas 

em coelhos e macacos, mas não em camundongos. Antitoxinas 

IgM e IgG foram produzidas pelo efeito adjuvante em coe -

lho e macaco, entretanto em camundongos, o efeito dos ad-

juvantes sobre a produção de antitoxina IgM, foi menos 

significante e inconsistente. 

Foi investigada a s1ntese de anticorpo dos ti -

pos IgD e IgE em ratos, utilizando-se a ovo-albumina como 

ant1geno e diferentes adjuvantes. A produção de anticor -

pos do tipo IgE. mostrou-se estimulada pelo emprego do hi

dróxido de alum1nio e da combinação B.pertussis e hidróx! 

do de alum1nio, ao contrãrio do que foi constatada, usan-

do-se o adjuvante completo de FREUND. Foi demonstrada a 

formação de anticorpo tipo IgD com o emprego do adjuvante 

completo de FREUND ou com a combinação B.pertussis e hi -

dróxido de alum1nio. Usando-se somente hidróxido de alu-

m1nio ou o ant1geno sem adjuvante, foram produzidas pequ~ 

nas quantidades de IgD espec1fica (PAUWELs58 , 1979). 

A administração por via subcutânea de BSA (soro 

albumina bovina) e SRBC (hemãcias de carneiro) foi compa

rada quanto a produção de anticorpos usando-se sete adju

vantes conhecidos: adjuvante completo (FCA) e incompleto 

de FREUND (FIA), alhydrogel, Corynebacterium parvum, B. 

pertussis, muramyl dipeptide (MDP) e saponina. Uma marcan 

te seletividade e diferenças na potência foram reveladas 

em relação àqueles dois ant1genos. Somente FIA,FCA, alh~ 

drogel e MDP, causaram uma resposta primãria para 50 mg 

de BSA, sendo o FIA significantemente superior ao FCA. A 
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memõria imunológica para dose baixa (0,5mg) de BSA, nao 

evocou resposta primãria com nenhum adjuvante e foi po-

tencializada pelo alhydrogel e pelo MDP e relativamente 

reduzida pelo FIA. Atravês da radioimunoeletroforese foi 

demonstrada que a potencialização da resposta com MDP 

foi confinado a IgG, enquanto alhydrogel, FIA e FCA esti 

mularam a produção de IgG 1 e IgG 2. A. saponina foi o me

lhor adjuvante para as resposta hemaglutinantes primãria 

e secunaãria relativamente a SRBC. Foram ativas, em me-

nor grau, alhydrogel para a resposta primãria e alhydro-

gel e B.pertussis para a secundãria. Estes resultados 

mostraram que a potência relativa dos adjuvantes diferem, 

marcadamente, de acordo com antigeno usado e sugerem que 

a saponina pode ser um adjuvante efetivo para antigenos 

de membrana celular (BDMFOR0 7, 1980). 

A utilização de uma cultura de BCG recentemen

te preparada e contendo uma proporção elevada de bacilos 

vivos, ê a melhor maneira para se obter uma estimulação 

de imunidade celular. Porem, o modo de preparaçao e a 

conservação das suspensões bacterianas, bem como as ce -

pas utilizadas têm um papel importante no poder adjuvan

te do BCG. As observações mostram que a atividade e Õti

ma quando se utilizam bacilos provenientes de vêu e nao 

de cultura submersa. (GROUPE $CIENTIFIQUE DE L'OMS 32 

1976). 

A B.pertussis ativa os macrõfagos e aumenta a 

eficãcia dos antigenos. Tem sido verificado que esta 
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bactéria aumenta o numero de células T cooperantes e o 

grau de proliferação das células B, bem como dos macrõfa-

gos ativadores. Não se sabe, entretanto, quais elementos 

ou propriedades dos microorganismos que são responsãveis 

por estes efeitos e nem seu modo de interreação. Parece 

que a ação do fator promotor da linfocitose (LPF) sobre a 

redistribuição dos linfÕcitos possui efeitos importantes 

sobre a imunidade, mas nao se conhece claramente como re 

sultariã em efeito imunopotencializante {GROUPE SCIENTIFI 

QUE DE L'ONS 32 , 1976). 

1.3. Vacinas associadas 

A falta de recursos econõmicos, de pessoal ade-

quadamente treinado, a necessidade cada vez maior de se 

fazer vacinação em massa, conduziram os pesquisadores a 

estudarem a viabilidade de combinação de diversas vacinas, 

sem inconvenientes para a população. Estas combinações tr~ 

riam, entre outra~ vantagens, a possibilidade de diminuir 

as constantes aplicações de vacinas isoladas, melhor cum-

primento dos programas de vacinação existentes e provave! 

mente, uma melhoria nas condições das vacinas. 

A lentidão e complexidade dos programas de vaci 

naçao fizeram surgir a necessidade do uso de vacinas asso 

ciadas (vacinas vivas com vacinas vivas, vacinas inativa

das com vacinas inativadas, bem como vacinas vivas com va 

cinas inativadas). A associação entre vacinas vivas e 

mortas não são ainda muito usadas, embora elas não sejam, 

teoricamente, incompativeis. 
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A associação das vacinas é feita de duas manei 

ras diferentes, ou sejam, administradas simultaneamente 

no mesmo dia, em locais diferentes d,o corpo ou mistura -

das e aplicadas no mesmo local. As associações das vaci

nas mais usadas são os toxõides tetânico, diftérico e B. 

pertussis para as vacinas inativadas e poliomielite, va 

riola, sarampo e BCG para as vacinas vivas. O problema 

das associações múltiplas sao também concernentes a ou

tras vacinas mortas {tifica e colérica) e vivas {rubéola, 

caxumba e febre amarela) (REY,M. et alii 66 , 1970). 

CVJETANOVIC 15 (1972), revelou ser aceitãvel 

com resposta imunolõgica satisfatõria, a combinação DPT 

Ty (toxõide tetânico, difêrico, pertussis e tifica), re

velando-se a vacina contra a febre tifÕide (Ty) morta p~ 

lo calor, melhor do que a vacina acetonada. 

A combinação das vacinas BCG e anti-variÕlica 

foram estudadas e ficou demonstrado não haver perda apa-

rente dos seus efeitos protetores, e nem in te rfe rênc i a 

quando aplicadas ao mesmo tempo em uma unica aplicação 

ou quando inoculadas em locais diferentes (MOODIE & CHENG52 , 

1962; LIN & HYG 41 , 1965; CHRISTENSEN et alii 10 , 1966;VAQ 

GHAN et alii 81 •82 , 1972, 1973). 

A combinação dos toxõides diftérico e tetânico 

precipitados com hidrõxido de aluminio, adicionada de v~ 

cina pertussis tem simplificado consideravelmente a imu

nização primãria em crianças. Estes antigenos são bem 
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tolerados quando aplicados profundamente por via intramus 

cular, não havendo nenhuma complicação local ou sistêmica. 

Todas as crianças normais, a partir do 2Q mês de vida de

verão receber 3 doses de uma vacina padrão, aplicadas com 

intervalos de 1 mês (WEHRLE 88 , 1964). 

Crianças que foram imunizadas contra a variola, 

sarampo e febre amarela simultaneamente, em locais dife -

rentes áe inoculação responderam adequadamente aos três 

antigenos. Porem, em crianças que receberam estas três V! 

cinas mais a vacina triplice (DPT), houve uma diminuição 

da taxa de soroconversao com relação a vacina contra o sa 

rampo, de 89% para 70%. Diante disto, uma interreação en 

tre vacinas vivas e mortas deveria ser considerada quando 

a administração de antigenos múltiplos ê planejada (RUBEN 

et alii 69 , 1973). 

ARAKAWA et alii 2 (1965), usaram a combinação das 

vacinas anti-tetânica, diftêrica, pertussis e sarampo em 

crianças de 13 meses, administrando 3 doses (0,5, 1,0 e 

1 ,O ml), com intervalos de um mês, e obtiveram n1veis de 

anticorpos significantes. Entretanto, crianças de 16 me

ses que receberam três doses (1 ml cada) da mesma vacina, 

com o mesmo intervalo entre as inoculações, mostraram uma 

resposta mais significativa quanto a produção de anticor-

pos. 

SAGAWA et alii 70 (1970) usando a combinação das 

vacinas anti-tetânica, diftêrica, pertussis, sarampo e va 

riola em crianças de 5 a 18 meses, que não haviam sido a 
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cometidas, anteriormente destas doenças, obtiveram resu! 

tado satisfatõrio, mostrando um aumento do titulo de an-

ticorpos significante para o sarampo. 

A administração simultânea da vacina BCG, to-

xõides tetânico e difterico adsorvidos em hidrõxido de 

aluminio e vacina contra a poliomielite foi estudada em 

crianças de 13 a 14 anos. Nenhuma reação adversa foi ve 

rificada em relação ãs vacinas BCG e contra a poliomiel~ 

te, embora 8% das crianças apresentassem reação no lo

cal de inoculação das vacinas contra o tetano e difteria, 

a qual foi atribuida ao toxõide difterico (CALBRAITH et 

1 .. 30 a 1 1 , 1971). 

GATEFF et alii 31 (1973) estudaram a administra 

çao simultânea de vacinas contra a variola, febre amare 

la, sarampo, BCG e toxõide tetânico. O toxõide tetânico 

e a vacina do sarampo, foram misturados e administrado 

em um unico local. Os autores verificaram que a eficãcia 

foi satisfatõria com todos os antigenos, exceto com o 

BCG, devido talvez ao fato da vacinação ter sido realiza 

da com o "ped-o-jet". O nivel de conversão tuberculini

ca foi o mesmo no grupo que recebeu os cinco antigenos e 

no grupo controle. 

A aplicação simultânea de BCG com outras vaci

nas estã sendo usada ultimamente, porem combinações usan 

do-se a mistura do BCG com outras vacinas tem sido pou

co investigadas. 
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1.4. Esquemas de vacinação 

O importante avanço na medicina moderna e ine

gavelmente a possibilidade de se impedir a ocorrência de 

doenças por meio de imunizações apropriadas {PHILLIPS 59 , 

1975). 

O modo de se conduzir a imunização varia con -

forme as condições prõprias de cada pais, mas os princi-

pios fundamentais permanecem os mesmos. A planificação 

dos programas ae vacinação deve ser organizada em bases 

econômicas que permitam tirar o mãximo de vantagem dos 

recursos disponiveis {CVJETANOVIc 16 , 1973). 

Para se planejar um programa de imunização con 

tra uma determinada doença e necessãrio levar-se em con-

ta as taxas de morbidade e mortalidade, se conhecer a 

sua importância relativa sua gravidade e sequelas, os 

grupos vulnerãveis, o poder imunizante da vacina, os 

niveis de anticorpos e sua durabilidade, presença ou au

sência de imunização de grupo, numero de doses da vacina 

a ser aplicado, ocorrência e gravidade das reações pos

vacinais e insuficiência da resposta imunitãria. 16 

O plano de imunização constitue um compromisso 

entre dois objetivos: de uma parte, conferir a ·i me 1 h o r 

proteção possivel e de outra economizar ao mãximo os es

forços e recursos dos se r viços de saúde e da população vi 

sada 16 • 
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A politica de vacinação necessita frequentes ~ 

valiações para se verificar se ela permanece especifica

mente apropriada para a população considerada. r preci

so que haja uma tentativa de equil1brio entre necessida

des e recurso atual, entre beneficio individual e comuni 

tãrio, entre o risco de imunização e o das doenças que 

sao designadas para serem prevenidas (DOWNHAM 19 , 1976). 

A imunização é um meio econômico e eficiente 

de prevenção de doenças para os paises em desenvolvimen

to, porém o seu custo pode ser reduzido mediante a admi

nistração de vãrios antigenos associados. 

A erradicação da variola tornou-se possivel 

graças ao esforço mundial, dos programas de vacinação d~ 

senvolvidos. Estes programas mostraram ser possivel vaci 

nar 80 a 90% da população dos paises, por meio de equi -

pes mõveis de vacinação. Cada programa de imunização de

ve ser acompanhado por um sistema de avaliação da ocor

rência da doença, para o controle epidemiológico ( FOEGE 

& FOSTER25 , 1974). 

CVJETANOVIC 15 (1972) propos um esquema que po

de ser adaptado para a imunização de crianças nos paises 

em desenvolvimento, onde a febre tifõide ainda era pro -

blema. Basicamente, o autor usou uma vacina quãdrupla , 

que consistia na associação da vacina DPT ã vacina con -

tra a febre tifõide. 



35. 

A imunização deve ser feita o mais cedo possi

vel para proteger o maior número de crianças, aumentando, 

assim a possibilidade de se interromper a transmissão da 

doença. Os antigenos específicos usados nos programas 

de vacinação podem variar de continente para continente, 

porem incluem DPT, vacina oral trivalente contra a poli~ 

milite, vacina contra o sarampo e pode, em adição, in

cluir vacina contra a febre tifÕide, BCG e contra a fe

bre amarela entre outras {FOEGE & FOSTER 25 , 1974). 

A vacina anti-diftêrica clãssica ê aplicada em 

três doses na infância e uma dose posterior, na entrada 

â escola. Porem, a imunização não impede a ocorrência de 

portadores de C.diphtheriae, desta maneira, individues 

nao imunes nao são protegidos pelo alto nivel da popula

çao imunizada. O toxõide diftêrico e um bom agente imun~ 

zante e produz anticorpos duradouros como os produzidos 

atravês da vacinação pelo toxõide tetânico {PHILLIPS 59 

1975; OOWNHAM 19 , 1976). 

O toxõide tetânico, usado atualmente, deve rã 

ser ministrado em 4 doses na infância, a exemplo da vaci 

na anti-diftêrica. Uma outra dose poderã ser aplicada 

quando a criança deixa a escola ou quando houver risco , 

apõs 5 anos da última dose. Para as pessoas nao imunes, 

no tratamento de feridas, penecilina ê essencial, porem, 

o soro antitetânico deverã ser usado se ferimento foi de 

alto risco para têtano. O toxõide tetânico ê um bom agen 

te imunizante produzindo anticorpos estãveis e dando pr~ 

- 59 19 teçao duradoura ~ 
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Embora a incidência de coqueluche tenha decli

nado em muitos pa1ses com a introdução da polTtica de v~ 

cinação, a doença ainda é severa. A vacina pertussis ~ 

tual deverã ser aplicada em 3 doses na infância. Entre

tanto, para a proteção do grupo de alto risco, ela deve-

ra ser começada cedo, nos primeiros meses de vida ( DOW

NHAM 19
, 1976). 

Foi demonstado em paises desenvolvidos que,uma 

cobertura de 90%, ocasionou o desaparecimento virtual da 

B.pertussis na ·população. Isto i, provavelmente, devido 

ã considerãvel redução da circulação do microorganismo . 

Nesta situação, o grupo imunizado darã proteção ãs crian 

ças, mesmo que elas não estejam imunizadas. O uso de 

duas doses de DPT, sendo a segunda dose, retardada até 

9 ou 14 meses de idade, interferirá com os tais grupos 

imunes. Como conseqUência, crianças nos seus primeiros 

14 meses de vida, podem continuamente ser expostas a in

fecção (MANGAY-ANGARA et alii 45 , 1980). 

A vacinação BCG i uma arma importante a ser 

utilizada no controle da tuberculose a n1vel comunitário. 

O tipo de programa escolhido deve ser ditado pela situa

ção epidemiolõgica prõpria de cada pais: a) nos pa1ses 

onde a tuberculose apresenta uma prevalência elevada, a 

vacinação BCG deve ser praticada em idade precoce, caso 

seja demonstrado que possa ter um papel apreciãvel na 

prevençao das formas graves de tuberculose infantil, a 

meningite tuberculosa e miliar; b) nos pa1ses onde a 
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prevalência é baixa, a politica atual, quanto a vacinação 

com o BCG deve continuar a ser adaptada conforme a evolu

çao da situação, as tendências epidemiolõgicas locais e 

certos fatores como as migrações (PHILLIPS 59 , 1975). 

A vacinação com o BCG é obrigatõria em 64 pai -

ses e oficialmente recomendada em 118 paises e territõ 

rios. Ela é aplicada em 3/4 da totalidade dos cinco con

tinentes e em quase todos os paises em desenvolvimento. A 

vacinação é praticada em recém-nascidos porém, em alguns 

paises, em crianças na idade escolar. Nos programas de r~ 

tina, aplicados na idade escolar, a vacinação é efetuada, 

diretamente sem prova de tuberculina prévia. Por outro 1~ 

do, a revacinação somente e praticada dependendo do re -

sultado da prova de tuberculina (GROUPE D'ETUDE DE L'OMS 33 

1 g 80) • 

A vacina BCG pode ser aplicada simultaneamente 

com outras vacinas,quando isto representar vantagens do 

ponto de vista operacional. Em recém-nascidos o BCG é ad-

ministrado ao mesmo tempo que as vacinas DPT e contra a 

poliomielite 33 . 

Na Inglaterra o BCG é aplicado rotineiramente, 

em crianças de 10 a 13 anos, negativos ao teste tuberculi 

nico. Crianças recém-nascidas, com antecedentes familiar 

de tuberculose ou em familia imigrada recentemente, deve 

ser imunizada durante as primeiras semanas de vida. Crian 

ças chegando como imigranfés de paises onde a tuberculose 
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é comum, deverã ser imunizada em qualquer idade. Por ou-

tro lado, deve ser salientado, que todos que vierem a re 

ceber a vacina BCG, deverão ser submetidos ao teste tu -

berculinico, antes da imunização, exceto os recém-nasci

dos (DOWNHAM 19 , 1976). 

Tem se estudado, cada vez mais, métodos de pr~ 

paro de vacinas e de simplificação dos esquemas de imuni 

zação, por questões operacionais, de economia, de pes -

soal treinado e de utilização do menor número possivel de 

aplicações, abrangendo um maior número de antigenos pos-

siveis. 

No Brasil, a vacinação no lQ ano de vida e o -
brigatória compulsória par a fins de recebimento de salã-

rio familia. (Portaria nQ 85/BSP de 4/4/77) (MACIEL 42 
• 

1985). sendo utilizado o esquema do Quadro 2. 

As vacinações com BCG intradérmico, e com DPT 

sao obrigatórias nos primeiros meses de vida, e comumen

te vem sendo realizadas por meio de aplicações simultã -

neas, representando isto alguma vantagem de ordem opera-

cional. Entretanto estas vacinas talvez pudessem ser a 

plicadas em uma única dose, através da combinação do BCG 

com a vacina triplice (DPT) e dependendo dos resultados 

de investigações a respeito. 
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IQ)uuadro 2. Esquema de vacinação utilizado no Brasil 

IDADES VACINAS 

Om-1 BCG intradermico 

2 meses 1 a. dose DPT( Difteria, Tetano,Pertussis) 
1 a. dose de antipÕlio (o r a 1) 

4 meses 2a. dose de DPT 
2a. dose de antipõlio (oral) 

6 meses 3a. dose de DPT 
3a. dose de antipõlio (o r a 1 ) 

9 meses Vacina contra sarampo 

18 meses 19 reforço da DPT e da antipÕlio (oral) 

36-48 meses 29 reforço da DPT e da antipõlio (oral) 

la.serie do 
19 grau 

Reforço da vacina contra tetano e difteria 
(dupla). Usar dupla, tipo adulto e aplicar 
tambem o BCG I D. 

Fonte : MA C I EL 4 3 , 1 9 85 

O índice de cobertura vacinal para provocar i~ 

pacto epidemiológico deverã ser superior a 80%, propor

ção esta dificilmente atingível, devido principalmente a 

dificuldade em se conseguir os retornos necessãrios para 

se competar o esquema de imunização. 

Diante do exposto, planejou-se a realização do 

presente trabalho o qual pretende fornecer elementos que 
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poderão servir de base para a preparaçao de vacinas asso 

ciadas, e a uma possivel melhor adequação na operaciona-

lização dos programas de imunização. Para isto, 

objetivos desta investigação, avaliar: 

serão 

1. A possibilidade da vacina BCG ser associada ã tripli

ce (DPT) e a vacinação ser realizada intradermicamen

te. 

2. As reaçoes locais e gerais causadas pela 

destas vacinas. 

associação 

3. A influência do BCG e hidrõxido de aluminio como adj~ 

vantes na soro conversão da fração difterica. 

4. A influencia do BCG e do hidrõxido de aluminio como 

adjuvantes na soro conversão da fração Pertussis. 

5. A influencia do BCG e hidrõxido de aluminio como adj~ 

vantes na soro conversão da fração tetinica. 

6. A influência da vacina triplice adsorvida em hidróxi

do de aluminio ou não adsorvida na conversao tubercu

linica. 



41. 

2. MATERIAL E M[TODOS 

2.1. Vacinas 

No presente estudo foram empregadas as seguin

tes vacinas concentradas, preparadas no Instituto Butan

tan, conforme os fluxogramas apresentados no anexo I: 

Toxóide diftêrico nao purificado. 

Toxóide diftêrico nao purificado 

em· hidróxido de alumtnio. 

- Toxóide diftêrico purificado. 

adsorvido 

- Toxóide diftêrico purificado adsorvido em hi 

dróxido de alumtnio. 

- Toxóide tetânico nao purificado. 

Toxóide tetânico nao purificado adsorvido em 

hidróxido de alum1nio. 

- Toxóide tetânico purificado. 

- Toxóide tetânico purificado adsorvido em hi 

dróxido de alumtnio. 

- Vacina pertussis. 

- Vacina pertussis com hidróxido de alumtnio. 

- Vacina BCG liofilizada. 

Para o primeiro experimento 

Foram utilizadas duas vacinas quãdruplas com 

as seguintes concentrações finais de anttgenos para cons 

tituir uma dose de inoculação de 0,1 ml. 



DPT Al(OH) 3 + BCG 

DPT + BCG 
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Toxõide difterico nao purificado 

(2UI/O,l ml). 

Toxõide tetânico nao purificado 

(2UI/O,l ml). 

Vacina pertussis (4UI/O,l ml). 

Vacina BCG (0,1 mg/0,1 m1). 

- mesma composição, porem, preparada 

com toxõides tetânico e diftêrico 

nao adsorvida em hidróxido de alu-

Para o segundo experimento 

Foram empregadas as vacinas abaixo relaciona -

das, contendo as seguintes concentrações de antigeno pa

ra constituir uma dose de inoculação de 0,1 ml: 

D 

D + Al{OH) 3 

D + BCG 

p 

P + Al(OH) 3 

P + BCG 

- Toxõide diftêrico purificado 

lf/0,1 m1). 

- Toxõide diftêrico purificado 

LF/0,1 ml). 

- Toxõide diftêrico purificado 

lf/0,1 ml). 

Vacina BCG (0,1 mg/0,1 m1) 

-Vacina pertussis (4 Ul/0,1 ml) 

( 80 

( 80 

( 80 

- Vacina pertussis com hidróxido de 

a1uminio (4 UI/0,1 ml). 

-Vacina pertussis (4 Ul/0,1 m1) 

Vacina BCG (0,1 mg/0,1 m1) 



DPT 

DPT + AL(OH) 3 

DPT + BCG 

BCG 
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- Toxõide difterico purificado (80 

Lf/0,1 m1). 

Toxõide tetânico purificado (60 

Lf/0,1 m1). 

Vacina pertussis (4 UI/0,1 m1}. 

- Toxõide diftêrico purificado adso! 

vido em hidróxido de aluminio (80 

Lf/0,1 ml). 

Toxõide tetânico purificado adsor

vido em hidróxido de a1uminio(60 

Lf/0,1 m1). 

Vacina pertussis (4 UI/0,1 m1). 

- Toxôide diftêrico purificado (80 

Lf/0,1 m1}. 

Toxõide tetânico purificado (60 

Lf/0,1 ml). 

Vacina pertussis (4 UI/0,1 m1). 

Vacina BCG (0,1 mg/0,1 ml). 

-Vacina BCG (0,1 mg/0,1 m1). 

Deve ser salientado que foram preparados 12 1~ 

tes da Vacina DPT + BCG. Por outro lado, a concentração 

de hidróxido de a1uminio adicionada âs vacinas adsorvi -

das foi de 2,4 mg/dose de 0,1 ml. 

2.2. Determinação da potência das vacinas 
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2.2.1. Verificação da potência dos toxô~des 

diftérico e tetânico. 

As provas de potência para os toxõides diftérl 

co e tetânico foram realizadas em cobaias e também atra 

vês de provas de floculação, segundo as técnicas recomen 

dadas pela Organização Mundial da Saude 90 ( 1982). 

2.2.2. As unidades protetoras da fração per

tussis foi determinada pela prova de 

potência, segundo as técnicas recomen-

dadas pela Organização Munidal da Sau

de 90 (1982). 

2.2.2.1. Imunização 

Para cada lote de vacina a ser testada, os ca-

mundongos a serem inoculados constituíam 10 grupos assim 

distribuidos: 3 lotes de 20 animais para a imunização com 

a vacina padrão (N.I.H.), 3 lotes com o mesmo numero de 

animais para a imunização com a vacina em exame e 4 lo -

tes de lO camundongos para a prova de virulência. Foram 

feitas 3 diluições em série da vacina em exame e da vaci 

na padrão, 1/5, 1/25, l/125, a fim de ser obtida a dose 

efetiva mediana (DE 50 ), ou seja, a dose que confere pro

teção a cerca de 50% dos animais. De cada diluição foram 

inoculados 0,5 ml por via intraperitoneal, para a vacina 

padrão e para as vacinas em exame. 
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2.2.2.2. Inoculação da dose desafiante de B. 

pertussis 

A cultura original foi feita a partir da cepa 

de 8.pertussis liofilizada nQ 18.323, em meio de 8ordet 

-Gengou a 35°C durante 48 horas, sendo a seguir realiz~ 

do um segundo repique de 24 horas, ã mesma temperatura 

para ser utilizado nas inoculações. Para isto, apõs a 

prova de pureza bacteriocõspica, foi determinada a con -

centração da cultura virulenta, em fotômetro, com compri 

mento de onda de 530 nm, de maneira a conter lO UO {10 x 

109 organismos/ml). Esta suspensão foi diluida com ãci

do casaminico a 1% e o intervalo entre o preparo da sus

pensao virulenta e a sua inoculação nao excedeu 2 horas 

e 30 minutos. A dose teste inoculada apos 14 dias, em to 

dos os lotes de camundongos que receberam as vacinas pa

drão e em exame, correspondeu a 1:3000 da concentração i 
nicial {dose teste), sendo que cada camundongo recebeu 

0,03 ml desta suspensão por via intracerebral. Decorri -

das 48 horas, de cada lote de 20, foram mantidos apenas 

16 animais. O lote de 40 camundongos utilizados para o 

teste de virulência dividido em 4 grupos, foi inoculado 

por via intracerebral, com 0,03 ml das seguintes dilui -

çoes de germes virulentos: lQ lote, dose teste; 2Q lote, 

dose teste diluida a l/50; 3Q lote, a 1/250, e 4Q lote , 

a l/1250. Os animais vacinados previamente e àqueles não 

vacinados foram observados por um periodo de 14 dias. D~ 

rante este periodo anotou-se o número de mortes, consid~ 

rando-se ainda como mortos aqueles que apresentaram par~ 

1 i s i a . 
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2.2.2.3. Determinação das unidades protetoras 

Para a verificação da potência foram considera 

dos o numero total de sobreviventes e de mortos, corres-

pondentes as diferentes diluições da vacina, e aplicado 

o mêtodo de WORCESTER-WILSON para calcular as unidades 

de proteção por ml. O valor da unidade protetora de uma 

dada vacina sob teste, foi determinado com base nos valo 

res relativos de OE 50 desta vacina e da padrão. A dose 

efetiva foi calculada pela diferença entre o numero de 

sobreviventes na maior dose e na menor dose, e o número 

total de sobreviventes. 

Para calcular as unidades de proteção por ml 

usou-se a seguinte fórmula: 

DE50 vacina padrão 
unidades/ml= x nQ de U/ml vacina padrão 

OE50 vacina teste 

A vacina foi considerada satisfatória quando 

possuía, no minimo, 4 UI por dose. 

2.2.3. A potência do BCG foi determinado atr~ 

vês da prova de vitalidade e do consu

mo de oxigênio (WHO 89 , 1979). 
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2.2.3.1. Prova de vitalidade: 

Para esta prova o conteúdo de 5 ampolas de BCG 

foi diluída com vacina DPT, de forma a se obter uma con-

centração de BCG de 0,1 mg/0,1 ml do produto final. A 

seguir, foram feitas diluições deste produto a 1/20.000, 

1/40.000 e l/80.000, usando-se como diluente o meio de 

Sauton diluído a l/4. As diluições foram inoculadas na 

quantidade de 0,1 ml para cada tubo, em meio de Lowens

tein-Jensen, sendo utilizados 10 tubos para a mais dilui 

da e 5 tubos para cada uma das demais diluições. Apõs um 

mis de incuba~ão a 37°C procedeu-se a contagem do numero 

de colônias sendo, posteriormente obtido o número de uni 

dades viãveis por mililitro, conforme a metodologia reco 

mendada pela WHO 89 (1979). 

2.2.3.2. Prova de consumo de oxigênio: 

Para esta prova foi utilizado um respirômetro, 

aparelho de Warburg, procedendo-se da seguinte maneira : 

para realização de cada teste, foram usados quatro term~ 

barômetros, sendo que dois foram controles e nos outros 

dois foi colocada a vacina BCG associada. Para isto, inl 

cialmente foi anotado o número de cada frasco e termoba-

rômetro, procurando-se na tabela, a constante correspon-

dente. No poço central de cada frasco foi colocada uma 

tira de papel de filtro sanfonada. Colocou-se no poço 

central, 0,2 ml de solução aquosa de KOH a 20% para fi

xar o co2 e medir o o2 absoluto. Em dois termobarômetros 
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foram colocados 2,8 ml de solução de cloreto de sõdio a 

0,85% e nos manômetros 2,8 ml de vacina BCG diluida com 

DPT. Os termobarômetros e manômetros foram mantidos em 

banho-maria a 37°C por 15 minutos. Apõs esse periodo foi 

realizada a leitura de zero hora e, a seguir, foram fei

tas as leituras com intervalos de 30 minutos, até compl~ 

tar duas horas. 

2.3. ~~~nização 

2.3.1. Primeiro experimento 

Foram imunizados com 0,1 ml por via intradérmi 

ca 180 cobaias com 300 a 400 g divididos em três grupos, 

sendo 70 animais imunizados com vacina DPT Al (OH) 3 +BCG, 

80 com vacina DPT + BCG e 30 (grupo controle) imunizado 

somente com BCG. Posteriormente, de acordo com o qua -

dro 3, foram realizadas, atravês de punção cardiaca, as 

tomadas de amostras de sangue para obtenção de soros, a 

fim de serem efetuadas as determinações quantitativas de 

antitoxinas diftérica e tetãnica e de aglutininas anti -

pertussis. Os cobaios, inoculados com BCG, isoladamente 

ou em associação, foram posteriormente, submetidas ao 

teste de tuberculina. 



Quadro 3. Cobaios i•unizados co• DPT Al (OH) 3 + BCG, DPT + BCG e BCG 

e periodos para obtenção de amostras de sangue e teste de 

tuberculina. 

Animais 
Antigenos 

NQ de animais sangrados para a pesquisa de 
anticorpos contra as frações 

Teste de 
tuberculina 
apõs 45 dias Inoculados 

DPTAl(OH) 3+BCG 70 

DPT + BCG 80 

BCG 30 

Di fteri ca 
apos 30 dias 

35 

39 

Pertussis Tetânica 
apõs 4? dias apõs 45 dias 

62 62 62 

77 62 80 

30 

... 
<O 
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?..3.2. Segundo experimento 

Foram imunizados 200 cobaias com 300 a 400g com 

0,1 ml por via intradêrmica de vacina contendo antígeno 

Diftérico, Pertussis, Diftérico + hidróxido de alumínio , 

Pertussis + hidróxido de alumínio, Diftêrico + BCG,Pertu~ 

sis + BCG, DPT, DPT +hidróxido de alumínio e DPT + BCG . 

As amostras de sangue foram tomadas por punção cardíaca p~ 

ra a obtenção de soros, a fim de serem determinados os 

teores de antitoxina diftêrica e de aglutininas anti-per

tussis. Posteriormente foram realizados testes com tuber

culina nos animais inoculados com BCG, isoladamente, ou 

em associação (Quadro 4). 

2.3.3. A determinação da resposta imune nos c~ 

baios para as frações diftêrica e tetânica foram realiza

das através de teste imunoenzimãtico; para a fração per -

tussis empregou-se a reação de imunofluorescência indire

ta; para a fração BCG foi utilizada a reação de tuberculi 

na (PPO Rt 23 10 UI). 

2.3.3.1. Teste i•unoenzimãtico para a fração 

diftêrica (Segundo a técnica utiliza 

da no Instituto Adolfo lutz de São 

Paulo). 



Antígenos 

D 
D+Al(OH) 3 
D + BCG 
p 

P+Al(OH) 3 
P + BCG 
DPT 

@Madro 4. Cobaios imunizados com D, D+Al(OH) 3, D + BCG, P, P+Al(OH) 3, 

P + BCG, DPT, DPT + Al (OH) 3 , DPT + BCG e BCG e periodos pa

ra a obtenção de amostras de sangue e teste de tuberculina. 

Animais NQ de animais para a pesquisa de Teste de 

Inoculados anticorpos contra as frações 

Difteri ca Pertussis 

tuberculina 
apõs 45 dias 

apos 30 dias apõs 45 dias 

20 19 

20 13 

20 20 20 
20 20 
20 20 
20 20 20 
20 20 18 

DPT + Al(OH) 3 20 19 20 
DPT + BCG 20 
BCG 20 

20 18 18 

20 
U'l 
~ 
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t\nt'Ígeno 

Foi utilizada uma toxina diftêrica purificada 

(Instituto Butantan), contendo 16ug de proteina, dosada p~ 

lo método da absorção em ultra violeta, com comprimento de 

onda de 280 nm. 

!Conjugado 

A toxina diftêrica foi conjugada pelo método do 

periodato de sõdio na proporção de 10 ug de proteina por 

ml com 6 mg de peroxidase tipo VI (Sigma nQ P 8375). ApÕs 

filtração em Sephadex G 200, o antigeno conjugado foi sub

metido a uma titulação tendo sido obtido um titulo l/320 .. 

Assim sendo, para as reaçoes com os soros obtidos dos co-

baios, o antigeno conjugado foi utilizado em diluição a 

1 /3ZO. 

iécnica da reaçao imunoenzimãtica 

Os orificios da placa usada neste método, foram 

revestidos com 200 ul de toxina difêterica (0,16 mg/ml)d! 

luida em tampão de carbonato e bicarbonato 0,05 M,com pH. 

9,5 e mantida a 4°C por uma noite. Apõs este periodo, a 

placa foi lavada três vezes por 3 minutos em cada lavagem, 

com solução tampão de fosfatos pH 7,4, contendo 0,05 de 

Tween 20. 

O soro de cada cobaio imunizado foi diluido ini 
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cialmente, a l/5 com solução tampão de fosfatos pH 7,4 

contendo 0,05 de Tween 20. A partir desta diluição a l/5 

foi preparada uma série de diluições com fator 2, até 

1/1.280. De cada diluição do soro (1/5 a 1/1280} foram 

distribuTdos volumes de 200 ul, em dois orifTcios da pla

ca, impregnados com toxina diftérica. Foram utilizados,na 

reaçao, um soro normal de cobaio como controle negativo e 

um soro, também de cobaio, contendo 600 Lf/ml de anatoxi

na di fterica, como controle positivo. A segui r a plãca foi 

incubada a 56°C por 40 minutos. Apõs a incubação a pla

ca foi lavada, durante 3 minutos, por 3 vezes, com solu -

ção tampão de fosfatos, pH 7,4, contendo tween 20. 

Posteriormente, foram distribuTdos em todos os 

orifTcios 200 ul do conjugado, diluTdo a l/320 em solução 

tampão de fosfatos pH 7,4 contendo 0,05% de tween 20. A 

seguir a placa foi lavada, durante 3 minutos, por 3 vezes 

em solução tampão de fosfato contendo tween 20. Foram co

locados, em cada orif1cio, 200 ul de solução de ortofeni

leno-diamino a 0,4 mg/ml em tampão fosfato-citrato pH 

5,0, sendo a placa mantida em temperatura ambiente por 30 

minutos. Apõs este tempo, foram adicionados 25 ul de solu 

ção de ãcido sulfúrico 2N, a fim de ser interrompida a 

reação. 

2.3.3.2. Teste iBunoenzimãtico para a 

tetânica 

fração 
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Antfgenos 

Toxina tetânica purificada (Biosys-França) 

Conjugado 

Foi empregada toxina tetânica conjugada com p~ 

roxidase. A conjugação foi realizada de acordo com as 

instruções que acompanhavam o "Kit" obtido do laboratõ -

rio Biosys-França. 

Técnica da reaçao imunoenzimãtica 

As placas que foram utilizadas, que compunham 

o "kit", foram fornecidas jâ impregnadas com toxina tetã 

nica. Para a realização do teste, foram depositados 50 

ul dos soros de cobaios, a serem testados, nos orificios 

da placa. Simultaneamente, em outros orificios eram colo 

cados os controles positivo e negativo que acompanhavam 

o "Kit". 

Apõs incubação por 5 minutos a temperatura am

biente, as placas eram lavadas com solução tamponada de 

fosfatos pH 7,4 contendo 0,05 de tween 20 durante 3 minu 

tos. Esta operação foi repetida duas vezes. Foram adicio 

nadas em cada orificio, 50 ul de toxina conjugada, e a 

seguir a placa foi incubada por 5 minutos a temperatura 

ambiente. Apõs a incubação, a placa foi lavada, novamen

te de acordo com o descrito anteriormente. Posteriormen

te, foram depositados em cada orificio, 500 ul de solu -
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ção do substrato (10 ml de tampão fosfato-citrato, 4 mg 

ortofenilenodiamina, 40 ul de H20 3%). Apõs incubação por 

10 minutos, a temperatura ambiente e no escuro, a reação 

foi interrompida adicionando-se a cada orifício, 0,1 ml 

de solução de H2so 4 2N. 

A leitura foi realizada empregando-se um,espe~ 

trofotômetro - Spectron 88 Bausch & Lomb, comprimento de 

onda de 435 nm. 

2.3,3.3. Imunofluorescência indireta para a 

fração pertussis 

Allti geno 

Antígeno de B.pertussis, contendo 10 bilhões de 

germes/ml (10 UO), produzido no Instituto Butantan. 

Conjugado 

Foi utilizado IgG total anticobaio em caprino, 

produzida no Instituto Adolfo Lutz, marcada com isotioci 

nato de fluoresceína e adicionado de solução de azul de 

Evans a 10%. 

Técnica da reação de imunofluorescência 

As lâminas foram sensibilizadas com o antígeno 

de B.pertussis (10 UO) e secas a temperatura ambiente.Os 

soros de cobaia foram diluídos inicialmente a 1/16 em so 

lução tampão de fosfatos pH 7,4. Em seguida, a partirdes 

ta diluição inicial foi preparada uma serie de diluições, 
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com fator 2, ate 1/1024. Foram depositados nas lâminas 

0,02 ml de cada diluição de soro, seguido de incubação 

a 37°C por 30' em cama r a ümida. Apõs a incubação, as 1 â-

minas foram lavadas, em solução tampão de fosfatos pH 

7,4 . por imersão duas ' vezes durante 10 minutos . Apõs 

a lavagem as lâminas foram enxugadas com papel de filtro. 

A seguir foram colocadas 0,02 ml do conjugado dilu1do,se 

gundo .o seu tltulo nas âreas de reação. A diluição do 

conjugado, foi feita em tampão de fosfatos pH 7,4 conten 

do azul de Evans na proporção de 1 mg%. A lâmina foi in 

cumbada por 30 minutos a 37°C. 

As leituras foram realizadas em microscopia 

fluorescente, usando-se filtro BG 12 ou KP 500 como exci 

tadores e filtro 50 com barreira. As reações foram consi 

deradas positivas quando ocorria fluorescência das parti 

culas, especialmente localizadas em sua periferia. Para 

os soros negativos, as part1culas se apresentam não fluo 

rescentes e de cor avermelhada. 

2.3.3.4. Teste de tuberculina para BCG 

Foi empregado PPD RT 23 10 UI (procedente da 

Dinamarca). Os testes de tuberculina foram realizados a 

traves da inoculação de 0,1 ml de PPD por via intradêrmi 

ca, na região abdominal, previamente depilada dos cobaios, 

45 dias apõs a vacinação.A leitura dos testes foi reali

zada apõs 43 horas,sendo considerada positiva quandooco~ 

ria uma enduração igual ou maior a 5 mil1metros. 
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2.4. ~nãlise Estatística 

A anãlise estatistica foi realizada segundo Ma 

rascuillo 46 (1971). 



Anexo I 

FB..UIOGRARA DA PRDDUÇitD DE 1\NATOXINA DIFT(RJCA PURIFICADA 

Cepa Liofilizada 
Corynebacterium dtphteridae 
Park Willian 8 

Repique para Meio de MUller 
34°C x 7 dias 
(Teste de pureza) 

Toxina 

Diãlise 

L 

Ressuspensão e Semeadura Preparo de inõculo 
em Meio de Michigan 34°C x 48 hs.--. (cultura de ?.4 hs) 
(Testes de pureza e identidade) (Teste de pureza ) 

(Centrifugação 

Destoxificação 
o 

Formol 4% - 4Bhs. - 25 C 

Filtração esterilizante 

.. 

... 

.... 

Filtração 

Purificação com ~ 
cido Tricloroacé
tico. 

Anatoxina Diftéri 
ca purificada 

• 

• 

.. 

"' ~ 



Annexo 11 

FlUXOGRA~ DA PRODUÇAO DE ANATOXINA TETANICA PURIFICADA 

Cepa Liofilizada 
Clostridium tetani B 89 

,. Resuspensão e Semeadura em 
Tioglicolato (Teste de pureza) 

Meio B 39 + glicose _ _.,., Incubação a 37°C x 6 di as 

Adição de formol 4°/00 Destoxificação 37°C x 20 dias 
(Testes de inocuidade) 

Anatoxina (Testes de ino Purificação com (NH 4)2 so 4 
cuidade, esterilidade e ., 
determinação do limite 

r, 
flo·çulante) 

\ 

Filtração estéril Anatoxina concentrada 

.... 

.... 

Preparo do inõculo 
(cultura de 40 hs) 
(Teste de pureza) 

Toxina (Testes de 
pureza, DM.M e 
identidade) 

Centrifugação e 
Filtração esterili 
zante. 

Diãlise 

(Testes de esteri
lidade,inocuidade, 
antigenicidade, e 
Lf/mgN). 

~ 

(J1 

\.O 



Anexo III 
FLUXOGRAMA DA PRODUÇAO DA VACINA PERTUSSIS 

Cepa Liofilizada Bordetella 
pertussis 137 e 143 National 
Institut of Health U.S.A.) 

Tubos 
Meio de Bordet-Gengou 35°C 
(48 hs.) 

Testes de pureza, identidade, 
opacidade e pH 

Centrifugação 
300 rpm (90 min.) 

Testes de pureza, identidade, 
opacidade e pH 

Testes fisico-quimico, bacte
riológico e imunológico 

Placas 
Meio de Bordet-Gengou 35°C 

(96 hs.) 

Frasco-Erlenmeyer (500 ml) 

--·~ me i o li qui do de COHEN-WHE~ 
LER 100 ml agitação 200 rpm 
35°C (20-24 hs.) 

Cultura em Fermentador(50.000 
ml) meio liquido de COHEN
WHEELER 30.000 ml agitação 
300 rpm 35°C (36 hs.) 

Testes de pureza, identida
de, opacidade e pH. 

Suspensão de B.pertussis em 
Salina 

Placas 
_ __.,..., Meio de Bordet-Gengou 

35°C (43 hs.) 

Frasco-Erlenmeyer (6000 
_ ___..., ml) meio liquido de 

COHEN-WHEELER 1500 ml 
agitação 200 rpm 35° C 
(20-24 hs.) 

Bacterioscopia e Colhei 
ta. 

Destoxificação 
56°C X 30'. 

--~~~Vacina Pertussis Sim-
ples 10 UO/dose. 

Testes de pureza, identidade, -... pH, opacidade, toxidez e po
tência. 

... 

m 
o 

... .. 

-
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FLUXOGRAMA DA PRODUÇAO DA VACINA BCG LIOFILIZADA 

Cepa Semente Moreau 
Seruminstitut Staten 
Copenhagen 

Sauton I 

37°C x 11 di as 

Pastilha semi-seca 

Sa uton Bata ta I 

37°C x 40-45 dias 

Sauton II 

37°C x 8 dias 
pH do meio de cul 
tura = 7,4 - 7,6 

Moagem de 6-1g de ma! 
sa bacilar para 2500g 
de esferas de aço in~ 
xidãvel de 4 mm-7,9mm 
de diâmetro 

Manutenção da suspensão -Prova de esterilidade 

Sauton Bat-ata II 
37°C x 10-12 dias 

Filtro de Birkhaug 
filtração de Sauton II 

lavagem com glutamato 
de sõdio l ,5% 

Adição de glutamato de 
--~.,. sõdio em solução 

uma suspensão de 
ml de BCG. 

par a 
20mg/ 

Apõs resultados satisf~ 

~ 

.. 

concentrada(20mg/ml) a 2-8°C~-Consumo de o2. 
-Opacidade 

--~•.,. tõrios,diluição da sus- ~ 

Distribuição de 0,5ml em 
ampolas 

Avaliação do fechamento 

pensão para obter uma 
concentração de lOmg/ml. 

_ _, • .,.Liofilização ----l.,~ Fechamento ã vacuo. 

Provas finais de liberação 
• ~1s1co qulmlcas-

2-bi ol õgi c as 
3-bacteriolÕgicas 

L ... O) 
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3. RESULTADOS 

Tabela 1. Potência da fração pertussis contida 

na vacina simples e na vacina DPT usando-se como adjuva~ 

tes hidrõxido de aluminio e BCG. 

Os resultados dos testes de proteção para a 

fração pertussis foram determinados em 8 lotes de vacina 

triplice associada ao BCG, comparando-se a fração pertu~ 

sis simples com a fração pertussis associada ã diftêrica 

e tetânica, usando hidrõxido de aluminio ou BCG como ad 

juvante. 



Tabela 1. 

lotes de 
Vacinas 

A 

B 

c 
o 
E 

F 

G 

H 

Potência da fração pertussis contida na vacina simples e na vacina 

DPT usando-se como adjuvante hidrõxido de aluminio e BCG., S.P.,l985. 

PERTUSSIS SIMPlES DPT DPT Al(OH) 3 DPlr + IIICG 

4,0 U/0, 1 4,0 u/0,1 12,0 u/0,1 5,0 u/0,1 
8,0 u/0,1 10,0 u/0, 1 9,0 u/0,1 20,0 u/0,1 

4,0 U/0,1 10,0 u/0,1 12,0 U/0,1 4,0 u/0,1 
8,0 u/0,1 10,0 u/0,1 9,0 u/0,1 20,0 u/0,1 

19,0 u/0,1 13,0 u/0,1 18,0 u/0,1 10,4 u/0,1 
8,0 u/0,1 8,0 u/0,1 7,0 u/0,1 4,0 u/0,1 

19,0 u/0,1 7,0 u/0,1 6,0 u/0,1 4,0 u/0,1 
17,0 u/0,1 16,0 u/0,1 13,0 u/0,1 12,0 u/0,1 

"' w 
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Tabela 2. Testes de consumo de oxigênio e de 

vitalidade da vacina associada DPT + BCG. 

Verificou-se em 12 lotes de vacina DPT + BCG a 

vitalidade e o consumo de oxigênio da fração BCG. 

Lotes de 
Vacinas 

A 
8 
c 
o 
E 
F 
G 

H 
I 

J 

K 

L 

Tabela 2. Testes de consumo de oxigênio e de 
vitalidade da vacina associada DPT 
+ BCG, S.P., 1985. 

Witalidade Consumo de 02 
unidades viãveis p/mg ul/mg/h 

3.300.000 0,5718 
2.080.000 0,5814 
3.200.000 0,5564 
1.600.000 0,5957 
1.600.000 0,5516 
1.200.000 0,5648 
1.540.000 0,5552 
1.560.000 0,5302 
4.200.000 0,515B 
1.040.000 0,8653 
1. 220.000 0,8091 
4.180.000 0,8254 

Tabela 3. Cobaios inoculados pela via i.d. com 

vacinas DPT,com e sem Al(OH) 3, associadas ao BCG, de acor 

do com os resultados da conversão especifica. 

Foram determinados a soro conversão pelo teste 

imunoenzimãtico(ELISA) especifica para a fração difterica 

e tetânica,reação de imunofluorescência para fração per -

tussis e reação tuberculina para o BCG. 



Tabela 3. Cobaias inoculados pela via i.d., com vacinas DPT com e sem Al (OH) 3 associadas 
ao BCG segundo resultado da conversão específica, S.P., 193?. 

Conversão 
especifica Difteria Pertussis Tétano Tuberculina 

Antígenos + 

* DPT Al(OH) 3 + BCG 34 
(97%) 

** DPT + BCG 33 
(85%) 

BCG 

* Contendo formol residual 
** D e T purificados 
+ positivo 

negativo 

- Total + 

1 35 62 
( 3%) (100%) 

6 39 77 
(15%) ( 1 00%) 

- Total + - Total + - Total 

o 62 61 1 62 32 30 62 
(98%) (2%) (52%) (48%) 

o 77 61 1 62 69 11 30 
(98%) (2%) (86%) ( 14%) 

23 7 30 
( 77%) (23%) 

"' ..,., 
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Tabela 4. Cobaios inoculados pela via i.d. 

com antigenos correspondentes as frações diftérica e per

tussis com. ou sem Al(OH) 3 , associada ou não ao BCG de a

cordo com o resultado da conversão especifica. 

Foi determinada a soro conversao pelo teste 

imunoenzimãtico (Elisa) para a fração diftérica, em rela

ção ao antigeno diftérico isoladamente e com hidrõxido de 

aluminio ou BCG, a vacina DPT e a vacina DPT com hidrõxi

do de aluminio ~u BCG. 

Para a fração pertussis, a soro conversao 

foi determinada pela reação de imunofluorescência para o 

antigeno pertussis isoladamente e com hidrõxido de alumi

nio ou BCG, para vacina DPT e para vacina DPT com hidrÕxi 

do de aluminio ou BCG. 

Para o BCG foi determinada a conversão tu -

berculina, em relação as vacinas D + BCG, P + BCG e BCG 

isoladamente. 



Tabela 4. Cobaias inoculados com antigenos correspondentes as frações Diftérica e Pertussis 
com ou sem Al (OH) 3 , associada ou não ao BCG, segundo resultado da conversão esp~ 
cifica*. 

-·--
Conversão 
especifica Difteria Pertussis 

Antígeno + - Total + - Total 
Tuberculina 

+ - Total 

D 1 5 4 19 
(79%} (21%) 

D+Al(OH} 3 1 7 1 18 
(94%} ( 6%) 

D + BCG 19 1 20 12 8 20 
(95%} ( 5%) (60%) ( 40%) 

p - - - 19 1 20 
{95%} (5%) 

P + Al(OH} 3 - - - 20 o 20 
(100%) 

P + BCG - - - 20 o 20 16 4 20 
{100%) (80%) (20%) 

DPT 18 2 20 18 o 18 
(90%} (10%) (100%) 

DPT+Al{OH) 3 19 o 19 20 o 20 
(100 .%) {100%) 

DPT + BCG 1 7 3 20 1 8 o 1(3 18 o 18 
(85%} (15%) ( 100%) (100%) 

BCG 16 4 20 
(80%) (20%) 

* Toxõide tetânico e diftérico purificados 

cn 
...... 
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Tabela 5. Tolerância âs vacinações avaliada a 

travis de reaçao geral em camundongos inoculados pela via 

intraperitoneal. 

Os camundongos foram observados durante 14 dias 

para a verificação da ocorrência de reação geral causada 

pelas vacinações. 

Lote 
Vacina 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

Tabela 5. Tolerância ãs vacinações avaliadas 
através de reação geral em camundon
gos inoculados pela via intraperito
neal, observados durante 14 dias, S. 
P., 1985. 

Pertussis 
Simples 

DPT DPT Al(OH) 3 DPT + BCG 

Ausência de reação (sem ocorrência de morte, sintoma
tologia ou alteração de desenvolvimento). 

Tabela 6. Tolerância ãs vacinações avaliadas a 

travis de reações local e geral em cobaias inoculados por 

via intradirmica. 

Os cobaias inoculados com as vacinas DPT Al(OH) 3 
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+ BCG, OPT + BCG, o;·· O A 1 (OH) 3, O + B CG , 

P, P Al(OH) 3, P + BCG, OPT, OPT + Al(OH) 3 , OPT + BCG e 

BCG, foram observados durante 45 dias para a verificação 

da presença de reações. 

T~~el~ 6. Tolerância ãs vacinações avaliadas~ 
través de reação local e geral em 
cobaios inoculados por via intradér
mica, observados durante 45 dias, S. 
P., 1985. 

lieação 
Vacina 

Local Geral 

OPT Al (OH) 3 + BCG E ri tema, nõdulo e 
necrose 

DPT + BCG Eritema e necrose 

o 
D Al(OH) 3 Nõdulo 

o + BCG Necrose 

p E ri tema 

p Al(OH) 3 E ri tema e nõdulo 

p + BCG Eritema e necrose 

OPT Eritema 

DPT Al(OH) 3 Eritema e nõdulo 

OPT + BCG Eritema e nõdulo 

BCG Necrose 



Figura l. 
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Correlação entre a vacina OPTtAl(OH) 3 
+ BCG e DPT + BCG. 
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Figura 2. Titulas de anticorpos anti-diftêricos 

com relação ã diferentes imunõgenos. 

DIFTÉRICA DIFTÉRICA.AI(OHl• DIFTffiiCA•BCG OI'P OTP. AliOHJ, OTP t BCG 
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Titulas de anticorpos anti-pertussis 

com relação ã diferentes imunõgenos. 
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4. DISCUSSAO 

O interesse quanto a associação de vacinas, au-

mentou durante a segunda Guerra Mundial, tendo em vista a 

necessidade da vacinação de soldados no menor tempo possf 

vel, evitando-se desta maneira inoculações repetidas. 

SELLERS et alii 74 (1950) usaram uma coMbinação 

das vacinas tifica e paratifica A e B (TAB) com os toxõi-

des tetinico e diftirico (TABTD), sem p-ejuizo na 

ta antigênica contra os mesmos. CVJETANOVIC et 

respos

alii 13 

(1972), procuraram melhorar os esquemas de vacinação, di

minuindo o número de doses ou, ainda, associando a vacina 

DPT ã vacina tifÕidica, sem perda de antigenicidade para 

nenhum dos antigenos, mostrando ser a combinação satisfa

tõria. 

Os toxÕides diftirico e tetânico são considera-

dos proteinas inertes. A potência destes antigenos não se 

mostraram alteradas quando combinadas a outros antigenos, 

conforme foi demonstrado em experimentos realizados entre 

outros por ARAKAWA et alii 2 (1965); STANFIELD et alii 75 

(1972) e CVJETANOVIC et a1ii 15 (1972). GULD et alii 34 

(1978), no entanto, verificaram que a resposta primãria ~ 

ra baixa para os toxõides difterico, tetânico e BCG asso

ciados, quando comparados com os toxõides contendo hidrõ

xido de a1uminio sem BCG, porem, apõs a inoculação de uma 

dose de reforço, a resposta era identica, empregando - se 

as duas combinações. 
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Na presente pesquisa, quanto ao antigeno pertu~ 

sis, quando combinado, formando a associação DPT + BCG,os 

resultados mostraram-se satisfatõrios tanto na mistura 

DPT + BCG, quanto na DPT com hidrõxido de aluminio, em 

comparaçao com a vacina simples, pois, nos testes de po

tência nunca apresentaram resultados inferiores a 4 UI por 

dose (Tabela 1}, tais valores estão de acordo com as reco 

mendações da Organização Mundial da Saúde (WORLD 

ORGANIZATION 90 , 1982). 

HEALTH 

Verificamos que houve variação nas unidades prQ 

tetoras da fração pertussis, cujos valores variaram de 4 

a 20 unidades. Convêm notar que isto ê observado com to-

dos os tipos de vacinas estudados, sendo a variação, para 

a vacina pertussis simples de 4 a 19 unidades, para o DPT 

de 4 a 16 unidades, para o DPT Al(OH} 3 de 6 a 18 unidades 

e para DPT + BCG de 4 a 20 unidades. 

Os numeros de unidades protetoras constatados 

para os lotes de vacinas testados não foram constantes,pQ 

rem, os valores obtidos não invalidam a prova. Isto se de 

ve a que o significado de maior ou menor proteção com a 

vacina pertussis, em relação ao numero maior ou menor de 

unidades protetoras obtidos, ainda não ê conhecido. A es

te respeito ZAKHAROVA et alii 92 (1981) citando outros au 

tores, afirma que a eficãcia da vacina ê variãvel, não es 

tando na dependência do numero de unidades protetoras. 

E fato conhecido que as propriedades antigêni -



75. 

cas de vacina pertussis nao sao aumentadas quando se usa 

a associação DPT. P~r~m. podem diminuir diante de concen 

trações maiores dos demais componentes da combinação, f~ 

to este constatado em experimentos realizados em coelhos 

ou camundongos. O poder protetor da vacina pertussis, v~ 

ria, tamb~m. da mesma maneira, em função da quantidade 

dos produtos associados, por~m. se a concentração dava

cina e reduzida abaixo do limite, a capacidade antigêni

ca e o poder protetor sao diminuidos (ANDREESCU et alii 1, 

19 70) . 

Para o BCG, no presente estudo, atrav~s das 

provas de vitalidade e de consumo de oxig~nio realizadas 

para as diferentes partidas de vacinas associadas, nao 

se constatou efeito deletério para aquela bactéria de-

monstrando ser possivel a combinação BCG + DPT purifica

do. Por~m isto ocorreu, realmente, os antigenos associa

dos não poderiam ter algum efeito sobre o BCG, dado nao 

conterem formol residual (Tabela 2). 

r importante, portanto que os toxÕides usados 

na combinação não contenham formol residual, sendo neces 

sãrio remov~-lo na preparação da anatoxina, porque pequ~ 

na quantidade desta substância terã efeito nocivo sobre 

o BCG. A suspensão de B.pertussis, também, deve ser pre

parada de maneira que não contenha preservativo. 

GULD et alii 34 (1978) em seu estudo verifica -

ram redução do numero de bacilos e relatam que na combi

nação vacina tr1plice + BCG, por eles utilizada,poderiam 
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ter restado traços de formol, com algum efeito deletério 

sobre o BCG. Entretanto, para os autores o mais impor -

tante, foi o cloreto de benzalcônio usado como bacterios 

tãtico nos toxôides o qual não foi removido antes dos ex 

perimentos. 

A Organização Mundial da Saúde (WHo89 , 1979)r~ 

comenda considerar uma vacina BCG satisfatória, quando 

se apresenta com 1.000.000 ou mais de unidades viãveis 

por mg. Na presente investigação, nos 12 lotes de vaci-

na DPT associàda ao BCG, testadas, os números obtidos 

destas bactérias revelaram-se de acordo com os requisi -

tos minimos exigidos. Os microorganismos continuaram vi-

vos, mesmo depois de misturados a vacina DPT, tendo sido 

constatado que partidas de vacinas apresentavam desde 

1.040.000 unidades viãveis p/mg ate 4.200.000 p/mg. O 

consumo de oxigênio permaneceu estãvel, dentro do limite 

aceitãvel ou seja, de ate 0,5000 pl/mg/h. 

Utilizando-se a vacina DPT, como diluente,con~ 

tituida de toxôides purificados isentos de formol e sus

pensao de B.pertussis sem preservativo, sendo os antige

nos de modo a conter 80 Lf/0,1 ml de toxôide difterico , 

60 Lf/0,1 ml de toxÕide tetânico a lO bilhões de B.per

tussis por 0,1 ml, foi possivel ressuspender o BCG liofl 

lizado na concentração recomendada. REV et alii 65 (1968) 

verificaram que toxôides concentrados podem ser utiliza-

dos para ressuspensão de vacinas vivas liofilizadas. 
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Os nossos resultados mostraram ser possivel 

combinar a vacina DPT ao BCG, sem nenhum inconveniente 

para os quatro antigenos usados, tomando-se, entretanto, 

o cuidado de não empregar vacina triplice contendo pre -

servativo ou formol residual (Tabela 3). 

Em nossos experimentos, quando se usou a comb! 

nação DPT adsorvida pelo hidróxido de aluminio para res

suspender o BCG, verificamos que a taxa de conversão tu

berculina foi baixa (52%) devido, provavelmente, ã redu 

çao do numero.de bacilos, decorrente da presença do for

mol residual. A combinação DPT + BCG, usando-se toxóides 

diftêrico e tetânico purificados e portanto, não conten

do formol residual, a conversão tuberculinica foi satis

fatória (86%) (Tabela 3). 

Por outro lado na tabela 4, pode-se verificar 

que as taxas de conversão tuberculinica para outras com

binações de antigenos foram de 60% para O+ BCG, 80% p~ 

ra a P + BCG e de 100% para a DPT + BCG, enquanto para o 

BCG, aplicado isoladamente, a conversão foi de 80%. Es 

tes resultados mostram ser possivel a associação DPT + 

BCG. 

A soro conversao, constatada através dos ni-

veis obtidos de antítoxina diftêrica e tetânica e de a

glutininas anti-pertussis (Tabela 3) demonstrou que o 

antigeno diftêrico produziu conversão na associação DPT 

Al(OH) 3 + BCG de 97% e na DPT + BCG de 85%, sendo a dife 

rença encontrada estatísticamente não significante. O 
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ant1geno pertussis nas duas associações, deu conversao de 

100% e o antigeno tetânico de 98% para ambas as associa -

ções. Estes resultados mostram que não houve prejuizo pa

ra nenhum dos antigenos usados e que os mesmos não perde

ram sua capacidade imunogênica. Estes resultados estão de 

monstrados na Figura 1. 

Na tabela 4, para os antigenos usados isolada -

mente ou combinados constata-se que, para a fração difte

rica, isoladamente, a conversao mostrou-se percentualmen-

te mais baixa do que quando associada: 79% isoladamente , 

94% para a combinação com hidrõxido de aluminio; 95% qua~ 

do combinada ao BCG, 90% na DPT, 100% na DPT Al (OH} 3 e 

85% na DPT + BCG. Quanto a fração pertussis,os resultados 

foram de 95% para o antigeno isolado e de 100% para todas 

as outras combinações. Chamamos a atenção para estes re

sultados, pois, sabemos que a B.pertussis, tem a propri~ 

dade de agir como adjuvante (Tabela 4 e figuras 2 e 3). 

A via usual de administração da vacina triplice 

(DPT) e a via intramuscular. Porem DICK et alii 18 (1966)em 

emsaios controlados, usando inoculação intradermica,mos -

trou que os niveis de anticorpos produzidos eram semelhan 

tes aos obtidos atraves da administração da vacina por 

via intramuscular, não tendo sido observada nenhuma rea -

çao local. 

O toxÕide tetânico adsorvido em gel de aluminio 

e concentrado 400 vezes foi utilizada como diluente da va 
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cina BCG administrada com "dermo-jet" (REY et alii65 1868). 

Entretanto BROLIO et alii 8 (1976) verificaram que a util~ 

zação do dermo-jet na vacinação BCG, provoca a morte dos 

microorganismos devido a pressão, reduzindo, com isto, a 

taxa de conversão tubercul1nica. 

A aplicação da vacina tr1plice (OPT) nao adsor-

vida e adsorvida em hidróxido de alum1nio foi realizada 

por STANFIELD et alii 75 (1972) em crianças de 2 a 12 me -

ses de idade, com o "dermo-jet" e comparativamente por 

via intradérmica aplicada com agulha hipodérmica, sendo a 

dose utilizada nas inoculações consideravelmente menor 

que a usada pela via intramuscular. Os autores verifica-

ram que as reaçoes locais observadas foram insignificantes 

e que os n1veis de anticorpos foram satisfatõrios, para 

as frações diftérica e tetânica nas amostras de sangue tQ 

madas depois da aplicação da terceira dose, porém a res -

posta a fração pertussis não foi pesquisada. 

Com o intuito de diminuir o numero de doses na 

imunização com a vacina tr1plice, MANGAY-ANGARA et alii 45 

(1980) realizaram, nas Filipinas, um ensaio controlado 

com, somente, duas doses, sendo a soro conversao, as 

trés frações de ant1genos satisfatória. 

Os adjuvantes adicionados aos toxõides sao ne -

cessãrios para estimular a resposta imunológica nas anatQ 

xinas. Sobre este assunto, VERONESI 83 (1966) demonstrou 

que uma anatoxina tetânica não concentrada, adicionada de 
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um adjuvante potente como o Õleo metabolisãvel, poderia 

ser usada em uma única inoculação, tendo obtido uma pri

mo imunização, com resultado excelente. Infelizmente o 

emprego destes adjuvantes são limitados. A este respeito 

segundo a "Organização Mundial da Saúde" esse ad6uvante 

provoca abcessos estireis devidos a retenção duradoura 

do õleo nos tecidos e sendo, por este motivo, limitado o 

seu uso nD homem. 

A ação adjuvante das bactirias Gram negativas 

na produção de a~ticorpos jã i conhecida porim, o efeito 

da B.pertussis como adjuvante quando adicionada ao toxõi 

de diftirico, foi demonstrado por FARTHING et alii23(1962) 

em experimentos em cobaia e em crianças. A produção de 

antitoxina diftirica foi constatada apõs 28 dias, porim, 

ocorrendo, a seguir, o declinio do titulo, de anticorpos. 

Os autores comentam que a B.pertussis agiu no estimulo 

primãrio, e que não houve a absorção entre o toxõide e a 

vacina pertussis. 

SHOEN8ERG et alii 73 (1965) observaram que a 

inoculação intravenosa de toxõide diftérico e adjuvante 

completo de FREUNO em coelhos resultou em uma prolifera

ção celular, estimulando a produção de anticorpos. 

Os adjuvantes mais comumente usados, fosfato e 

hidróxido de aluminio, não aumentam a potência da fração 

pertussis da vacina tríplice (OPT}, contudo, aumentam a 

potência das frações diftérica e tetânica (CAMERON 9, 1980), 
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fato este observado com relação ao hidrõxido de aluminio 

no presente trabalho (Tabela 4). 

PITTMAN et alii 60 {1967) usando toxõide tetãni 

co adsorvido em fosfato de aluminio e toxõide simples,em 

imunizações realizadas na Nova Guine, contra o tétano neo 

natal, obtiveram niveis de anticorpos variando de 197 a 

226 uni~ades com relação ao toxõide adsorvido, aplicado 

em duas doses, enquanto que com toxõide simples obtive -

ram niveis de 26 a 36 unidades usando três doses. Embora 

as mulheres imunizadas com os dois tipos de toxõides ti

vessem desenvolvido niveis de antitoxina tetânica compa

rãveis, em duas semanas apõs a ultima inoculação, os ni

veis antitõxicos relativos a vacina simples, começaram a 

declinar em seis meses, enquanto para os toxõides adsor

vidos tais niveis mantiveram-se acima do considerado pr~ 

tetor, (0,01 ua/ml) por dois anos, 

UNGAR et alii 80 {1967) estudaram o efeito po -

tencializador de diversos adjuvantes na produção de ana

toxinas, inoculando cobaias e coelhos com toxõide difté

rico e tetânico. Verificaram que os toxõides adicionados 

de adjuvantes revelaram-se superiores aos simples, isto 

demonstrado pelo aumento dos niveis de anticorpos produ

zidos apõs a inoculação da primeira dose, e particular

mente, depois da segunda. 

PRESTON et alii 63 {1974) verificaram que 

crianças imunizadas com vacina pertussis simples ou 

em 

ad-
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sorvida em hidróxido de alumínio, pertencentes a mesma 

partida e administrada em 3 doses, os títulos de agluti-

ninas no soro das inoculadas com vacina adsorvida eram 

mais elevadas do que nas que receberam vacina sjmples. 

Não constataram, entretanto, diferenças entre os títulos 

de aglutininas obtidos nos soros das crianças de três a 

quatro meses de idade que receberam três doses de vacina 

em intervalos de 1 a 2 meses e naquelas em que a tercei

ra dose de vacina foi aplicada atê seis meses depois da 

segunda dose. 

A este respeito os resultados por nos obtidos 

na presente pesquisa tambêm mostraram não haver diferen

ças estatisticamente significante entre os títulos de 

aglutininas observados no soro dos coba.ios imunizadas 

com vacina pertussis simples ou combinada com hidróxido 

de alumínio ou BCG e revelaram não ser necessãrio o uso 

de adjuvantes para obtenção de uma resposta satisfatória. 

A resposta em termos de soro conversão para a fração pe! 

tussis, foi sempre mais elevada que a fração diftêrica 

administrada com hidróxido de alumínio ou BCG, embora P! 

ra esta fração as diferenças entre os resultados obtidos 

para os dois adjuvantes usados, não tenham se mostrado , 

tambêm, estatisticamente significante. Desta maneira,po

demos considerar que o BCG pode ser usado como adjuvante 

da fração difterica sem apresentar nenhum prejuízo para 

os demais antígenos combinados ou sejam o toxóide tetãni 

co e a vacina pertussis (Tabela 3 e 4). 
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Analisando-se a tabela 5 pode-se constatar que 

em camundongos, usando-se a via de inoculação intraperi

toneal, os resultados foram adequados, tendo os animais, 

durante o periodo observado, permanecido em bom estado 

geral, assim como nao apresentaram qualquer tipo de rea 

çao. 

A tabela 6, referente aos ensaios em cobaios , 

quanto a tolerância para os antigenos inoculados, isola

damente e nas associações DPT, DPT Al(OH) 3; DPT + BCG , 

DPT Al(OH) 3 + BCG, verificou-se ausência de reação geral, 

entretanto, embora sem maior significado constatou-se a 

presença de reaçao no local de aplicação das vacinas. Es 

ta reação local caracterizou-se pela formação de nõdulo 

quando o antigeno continha hidrõxido de aluminio, erite 

ma quando o antigeno continha a fração pertussis e necro 

se quando a vacina era adicionada de BCG. 

Resultados encorajadores tem sido obtidos com 

uma vacina pertussis purificada, a qual jã vem sendo usa 

da no Japão desde 1981 (SATO et alii 72 , 1984). t prov~ 

vel que futuramente esta vacina possa substituir, em 

associações e com vantagens, a vacina pertussis celular, 

pois é sabido que esta última, usada atualmente, pode 

produzir efeitos colaterais como, reações locais como e 

ritema, edema e induração, reações sistêmicas como febre, 

vômito e diarréia e ainda reações mais sérias, como con

vulsões e choque, embora raramente. 
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Na presente investigação a associação do BCG ã 

vacina triplice (DPT) nao provocou aumento quanto a oco! 

rência de reação local ou geral, em comparação com a in~ 

culação do BCG isoladamente, embora, tenha sido constat~ 

do eritema fugaz, devido a fração pertussis {Tabela 6). 
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5. CONCLUSAO 

Com base nos resultados obtidos na presente i~ 

vestigação e na discussão por nõs desenvolvidas, acredi

tamos ter contribuido com algumas informações quanto a 

possivel associação do BCG a vacina triplice contra a 

difteria, tétano e coqueluche. Tais informações podem 

ser sumarizadas nas conclusões que serão abaixo discri

minadas. 

1. A vacina Triplice associada ao BCG pôde ser adminis -

trada intradermicamente. 

2. A vacina Triplice pode ser usada como diluente da va-

cina BCG, tendo-se o cuidado de que a primeira nao 

contenha nenhum preservativo. 

3. Os toxõides purificados podem ser concentrados e asso 

ciados ao antigeno pertussis e BCG na dose de 0,1 ml. 

4. O BCG na associação com a vacina Triplice tem 

finalidade, de antigeno e de adjuvante. 

dupla 

5. Tanto a conversão da prova de tuberculina para o BCG 

quanto a soro conversão para a vacina Triplice (DPT ) 

obtidas em animais, foram satisfatõrias. 

6. A associação do BCG a vacina Triplice não causou rea

ções locais ou gerais significantes nos animais imuni 

zados por via intradérmica. 
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