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RESUMO

FIGUEIREDO, C. A.  Epidemiologia molecular do virus da rubéola isolado s no
Estado de São Paulo durante o período de 1997 a 200 4. 104 f. Tese (Doutorado
em Microbiologia)-  Instituto de Ciências Biomédicas,  Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2010. 

A  rubéola  é  uma  doença  infecciosa  aguda,  normalmente  com um curso  clínico

suave.  Porém  quando  adquirida  nas  primeiras  12  semanas  de  gestação,  pode

causar  severos  defeitos  de  nascimento,  conhecida  como  Síndrome  da  Rubéola

Congênita (SRC). A caracterização genética do vírus da rubéola é feita analisando a

seqüência  da  região  hipervariável  do  gene  da  glicoproteína  E1.  Este  estudo,

apresenta a primeira caracterização molecular de do vírus da rubéola isolados no

estado  de  São  Paulo,  Brasil.  As  amostras  (sangue,  urina,  swab  de  orofaringe,

explante de fígado, produto de aborto e fluido cerebrospinal) foram coletados entre

1997 e 2004 de pacientes com sintomas clínicos de rubéola. O gene E1 vírus da

rubéola foi amplificado pela reação  em cadeia da polimerase em cadeia diretamente

de  espécimes  clínicos  e  isolados,  e  os  fragmentos  de  DNA  obtidos  foram

seqüenciados.  As  seqüências  foram  alinhadas  para  a  analise  filogenética,  com

seqüências representativas dos diferentes genótipos do vírus da rubéola. Vinte e

nove  isolados  foram  obtidos,  incluindo  isolados  relacionados  com  insuficiência

hepática aguda, encefalite e infecções congênitas.  A análise filogenética mostrou

que 19 dos 29 virus da rubéola isolados pertencem ao genótipo 1a, e 10 pertencem

ao  genótipo  1G.  Este  trabalho  demonstrou  dois  genótipos  do  vírus  da  rubéola

circularam simultaneamente entre os anos de 1997-2004.   

Palavras-chave:  Rubéola.  Vírus.  Isolamento  viral.  Reação  em  cadeia  da

polimerase. Epidemiologia. Genótipos.



ABSTRACT

FIGUEIREDO, C. A. Molecular epidemiology of rubella virus isolated in   State of
Sao  Paulo  during  1997-2004.  104  p.  PhD  Thesis  (Microbiology)-  Instituto  de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
Rubella  is  an acute  infectious disease with  normally  a  mild  clinical  course.

However, infections during pregnancy, especially before week 12 of gestation

(WG), can cause severe birth defects known as congenital rubella syndrome

(CRS).  Genetic  characterization  of  wild-type  rubella  virus  is  based  on

sequence analysis of a hypervariable region of the glycoprotein E1 gene. This

study presents the first molecular characterization of isolates from São Paulo,

Brazil. Samples (blood, urine, oropharyngeal swab, explanted liver, product of

conception and cerebrospinal  fluid)  were  collected between 1997 and 2004

from patients  with  clinical  symptoms of  rubella.  The rubella virus E1 gene

coding  region  was  amplified  by  reverse  transcriptase  polymerase  chain

reaction directly from clinical specimens and isolates, and the resulting DNA

fragments  were  sequenced.  Sequences  were  assigned  to  genotypes  by

phylogenetic  analysis  with  rubella  virus  reference  sequences.  Twenty-nine

isolates were obtained, including isolates from acute liver failure, encephalitis

and  congenital  infections.  Phylogenetic  analysis  showed  that  19  out  of  29

isolated in the São Paulo strains of rubella virus belonged to genotype 1a, and

10  strains  to  genotype  1G.  This  work  demonstrated  two  genotypes  of  RV

circulated simultaneously between years 1997 and 2004 in the state of  São

Paulo. The information reported in this paper may be useful for contributes to

understand better the molecular epidemiology of RV in São Paulo, Brazil.

Key-words: Rubella. Virus. Isolation. Polymerase chain reaction. Epidemiology.
Genotypes.



1  INTRODUÇÃO

Descoberta no final do século XVIII, a rubéola  tem sido eliminada em

vários  países  desenvolvidos  nos  últimos  30  anos,  graças  as  campanhas  de

vacinação.  Embora  seja  uma doença  benigna  em crianças  e  adultos,  assume

proporções  às  vezes  devastadoras,  quando  acomete  gestantes  não  imunes,

principalmente  no  primeiro  trimestre  da  gestação.  A  Síndrome  da  Rubéola

Congênita (SRC) pode ser considerada uma doença viral crônica que inicia-se na

vida intra-uterina e continua na infância. O potencial lesivo do vírus da rubéola foi

confirmado no ínicio  da  década  de  1960,  quando iniciou-se técnicas  para  seu

cultivo  e  os  critérios  sorológicos  para  o  diagnóstico  da  infecção  em gestantes

foram definidos (WEBSTER, 1998). A rubéola e a SRC tem sido controlada pelos

diversos programas de imunização que ocorrem ao redor do mundo, entretanto,

surtos entre indivíduos não vacinados ainda ocorrem. Infelizmente, casos de SRC

ainda  continuam ocorrendo  em vários  países  apesar  da cobertura  vacinal.  No

Brasil a vacinação rotineira contra a rubéola, nos programas públicos, iniciou-se

em 1992, no Estado de São Paulo e, gradativamente, foi implantada nos outros

estados.  No ano de 2000 as 27 unidades da federação, já aplicavam a vacina

tríplice viral (contra o sarampo, caxumba e rubéola), no calendário básico, aos 15

meses de idade.  No  Brasil,  nos  anos  de 1999,  2000,  2001 e  2007  ocorreram

epidemias de rubéola em vários estados que contribuíram significativamente para

elevar  a  incidência  da  rubéola,  tendo  como principal  alvo  homens e  mulheres

jovens. Portanto, a rubéola ainda é um problema de saúde pública, com impacto

no orçamento de vários países. Em 2003, os representantes de diversos países

das Américas e da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) marcaram até o

ano de 2010 para a erradicação da rubéola e da Síndrome da Rubéola Congênita

nas Américas. 

Atualmente, a epidemiologia molecular tem sido utilizada no auxílio

do controle e monitoramento das doenças virais, pois a variabilidade da seqüência

nucleotídica de um agente etiológico permite sua classificação dentro de classes

ou  genótipos  (WORLD  HEALTH  ORGANIZATION,  2005,  2007).  Na  literatura

nacional, ainda não há relato  sobre a filogenia do vírus rubéola no Estado de São

Paulo. A detecção do vírus da rubéola em amostras clínicas de pacientes com
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suspeita da doença faz parte do Programa de Controle da Rubéola e da Síndrome

da Rubéola Congênita (SRC) realizado pelo Instituto Adolfo Lutz. A caracterização

deste  vírus  isolados  das  amostras  clínicas  enviadas  ao  Instituto  Adolfo  Lutz

possibilitará  o  estudo  gênico  desse  vírus,  além  de  proporcionar,  melhor

compreensão nos mecanismos de infectividade dos vírus da rubéola circulantes no

Estado de São Paulo.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Histórico

A rubéola  já  era  conhecida  na  antiguidade  pelos  médicos  árabes

como uma variedade do sarampo.  A primeira descrição da rubéola data do século

XVIII,  quando  dois  médicos  alemães,  Bergen  em  1752  e  Orlow  em  1758

descreveram a doença, denominada inicialmente como sarampo alemão. Manton

em 1814 foi  o  primeiro a reconhecer que a  rubéola  era  uma doença benigna,

distinta do sarampo e da escarlatina sendo então na época denominada Röthein

(COOPER, 1985). Em 1866, foi denominada Rubéola (do latim coisas vermelhas)

por  Henry  Veale  (LEE;  BOWDEN,  2000)  mas,  somente  em  1881  durante  o

Congresso Internacional Médico em Londres, a Rubéola passou a ser uma doença

distinta do sarampo e da escarlatina (ASSAD ;  LJUNGARS-ESTEVES, 1985). 

Feer  (1922)  afirmou  que  a  rubéola  poderia  ser  transmitida  da

gestante ao feto, porém devido ao seu caráter benigno pouca atenção foi dada. O

agente etiológico da doença foi descrito por Hiro e Tasaka em 1938 (FORBES,

1969; SANTIS et al., 2005).   

A  rubéola  só  ganhou  notoriedade  em  1941,  quando  Norman

MacAlister Gregg, um oftalmologista australiano, constatou a sua teratogenicidade.

Nesse período, ocorreu na Austrália uma epidemia de rubéola e inúmeras crianças

nasceram  com  catarata  congênita.  Gregg  estudou  detalhadamente  78  recém-

nascidos (RN) portadores de defeitos congênitos, a maioria das mães, destes RN,

havia tido contato com pessoas com rubéola durante o primeiro ou segundo mês

da  gravidez.   Além  da  catarata  outras  alterações  congênitas  foram  descritas:

lesões cardíacas e baixo peso. A descoberta de Gregg, causou profundo impacto,

pois, pela primeira vez, a origem das malformações não era atribuída somente a

alterações  genéticas,  mas  à  ação  de  um  agente  infeccioso  sobre  o  feto

(HORSTMANN et al., 1976).

 Inicialmente  a  descoberta  foi  recebida  pela  comunidade  científica

com muitas ressalvas, mas, posteriormente outros relatos de epidemiologistas e

geneticistas, confirmaram a associação entre o vírus da rubéola e a ocorrência de

catarata  congênita,  além  de  outros  defeitos  como  deficiência  auditiva

(HORSTMANN, 1976; LEE; BOWDEN, 2000). 
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                      Green et al. (1965), realizaram estudos em pacientes voluntários e

mostram que a viremia ocorria no estágio pré eruptivo, provando  que a infecção

poderia ocorrer sem lesão exantemática (HORSTMANN,1969;1976). 

O vírus foi isolado cerca de 20 anos após a descoberta de Gregg, em

1962 por dois grupos de pesquisadores Weller e Neva em Boston e por Parkman,

Beuscher e Artenstein em Washington, DC (PARKMAN1962; WELLER, 1962).

Parkman et al. (1962) inocularam células de rim de macaco verde africano (VERO)

com amostra de lavado de garganta de pacientes com rubéola e demonstraram a

presença do vírus da rubéola pela resistência ao desafio com echovírus.  Por sua

vez,  Weller  e  Neva  (1962)  detectaram o  crescimento  do  vírus  da  rubéola  em

células de amnion humano utilizando amostras de sangue e urina. Os resultados

destes pesquisadores foram o alicerce para o desenvolvimento das vacinas (LEE;

BOWDEN, 2000). 

Após as pandemias que ocorreram na Europa entre 1962 e 1963,  e,

nos Estados Unidos da América (EUA), entre 1964 e 1965, com o custo de cerca

de 2 bilhões de dólares (WITTE et al., 1969), diversos conceitos foram descritos

sobre o risco de transmissão fetal, confirmando a gravidade desta infecção durante

o  primeiro  trimestre  de  gestação  (SIEGEL  et  al.,  1968;  SEVER  et  al.,  1965;

COOPER; PRELUB; ALFORD, 1995; WEBSTER, 1998). 

 A  ocorrência  de milhões  de casos de  rubéola  e  o  nascimento  de

crianças  com  malformações  estimulou  estudos  para  o  desenvolvimento  e

produção de uma vacina eficaz contra o vírus da rubéola e, entre 1965 e 1967

cepas vacinais já estavam sendo testadas (MEYER et al., 1969; PLOTKIN  et al.;

1969; 2006). 

Programas de imunização tem sido realizados em várias partes do

mundo, mas surtos entre indivíduos não vacinados ainda ocorrem (ROBERTSON,

2003). A Organização Panamericana de Saúde (OPAS), em 1997, tomou medidas

para implementar a campanha de vacinação para rubéola. Em setembro de 2003,

adotou  uma  resolução  que  visa  eliminar  a  rubéola  e  a  síndrome  da  rubéola

congênita até 2010 (BEST et al., 2005).

21



2.2  Classificação 

             O vírus da rubéola (VR) é um membro do gênero Rubivirus, da família

Togaviridae.  O  nome  togavírus é  derivado  do  latim  toga,  que  significa  manto

romano, uma referência dada ao envelope do vírus. A família Togaviridae possui

um  outro  gênero,  o  Alphavirus,  que  compreende  pelo  menos  27  espécies.

Enquanto os seres humanos são considerados os únicos hospedeiros naturais e

reservatórios  do  VR,  os  vírus  do  gênero  Alphavirus são  transmitidos  por

artrópodes. O vírus da rubéola e os alphavirus têm características similares quanto

à estratégia de multiplicação e organização genômica (MURPHY et al., 1995; LEE;

BOWDEN, 2000; CHANTLER 2001; SCHLESINGER ; SCHLESINGER, 2001).

2.2.1  Características do Vírus da Rubéola

O vírus da rubéola  apresenta-se como  uma partícula esférica com

diâmetro de 60-70 nm quando visualizado por técnicas de microscopia eletrônica

(Figura 1). 
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  Figura 1. Fotomicrografia eletrônica do vírus da rubéola isolado em cultura
                 de células. Coloração negativa. Aumento 75.000X. Fotografia ce-
                 dida pela Seção de Microscopia Eletrônica do  Instituto    Adolfo        

                          Lutz.



O vírion consiste de um core elétron-denso de 30-35 nm, envolvido

por um envelope lipídico derivado da célula hospedeira. O core é formado de uma

fita única de RNA 40S e múltiplas cópias da proteína C (cápside), que interagem

com o RNA genômico. As outras duas proteínas estruturais codificadas pelo vírus,

são as glicoproteínas E1 e E2, ligadas entre si formando heterodímeros inseridas

no envelope, os quais se projetam na superfície do vírus como espículas de 5-6nm

de  comprimento  (Figura  2).  (LEE;  BOWDEN  2000,  CHANTLER;  WOLINSKY;

TINGLE, 2001). Essas proteínas tem a capacidade de aglutinar hemácias de ave

in vitro (FREY, 1994). A proteína E1 é a maior e principal proteína de superfície

viral. Tem peso molecular entre 58.000 e 62.000 Dalton. A proteína E1 é derivada

de um precursor polipeptídico intracelular e está diretamente envolvida na ligação

do vírus na superfície celular das células que compõem o sistema linfático para

que ocorra o  início da infecção (LEE ;  BOWDEN, 2000; CHANTLER; WOLINSKY;

TINGLE 2001). Além disso, é a molécula dominante da superfície celular, e por

isso, é o principal alvo do sistema imunológico (HOBMANN; CHANTLER 2007). 

A  proteína  E2  pertence  a  uma  família  de  moléculas  com  peso

molecular entre 42.000 a 54.000 Dalton classificadas em E2a e E2b, conforme o

seu  grau  de  glicosilação  (WAXHAM;  WOLINSKY,1983;  LEE;  BOWDEN,  2000;

CHANTLER; WOLINKY;  TINGLE,  2001)  .  A sua função esta  associada  com a

infectividade  viral  e  com  a  hemaglutinação  do  vírus  (GREEN  et  al.,  1986;

HOBMANN; CHANTLER 2007).
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   Figura 2.    Representação da partícula viral do
                             vírus da rubéola com seus principais
                             componentes.
            Fonte:       Prefeitura da cidade de São Paulo

      Secretaria da Saúde
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2.2.2 Organização Genômica

O vírus da rubéola é uma molécula RNA de fita simples, polaridade

positiva, de aproximadamente 9.700 nucleotídeos. A extremidade 5’ tem um cap

de 7-metilguanosina, e na continuação do final 3’ uma cauda poliadenilada de 53

nucleotídeos em média. O genoma contém duas grandes estruturas em fase de

leitura  (open reading frames, ORFs), separadas por uma região não codificadora

de 123 nucleotídeos. A ORF da extremidade 5” codifica as duas proteínas não

estruturais  p150  e  p90,  necessárias  á  transcrição  e  multiplicação  do  RNA,

enquanto a ORF do final 3’ codifica as três proteínas que formam a estrutura viral:

as  glicoproteína  E1,  E2  e  a  proteína  C  (LEE;  BOWDEN,  2000;  CHANTLER;

WOLINSKY; TINGLE, 2001). Além da região entre as duas ORF, há outras duas

regiões que não codificam proteínas, precedendo a primeira ORF e na região 3’ do

genoma,  de  40  e  62  nucleotídeos  respectivamente.  Nessas  três  regiões  há

estruturas secundárias às quais são atribuídas funções de regulação,  replicação e

tradução do genoma (VAHERI et  al.,  1972;  CHANTLER; WOLINSKY,  TINGLE,

2001). 

A  sequência  completa  de  nucleotídeos  do  vírus  da  rubéola  para

algumas cepas atenuadas e selvagens já foram descritas (DOMINGUEZ, 1990;

FREY,  1993;  PUGACHEV1997;  CHANTLER,  WOLINSKY;  TINGLE,  2000;

KAKIZAWA et al., 2001; HOFMANN et al., 2003; ZHENG et al., 2003c). O vírus da

rubéola tem alta quantidade de guanosina e citosina (G e C), correspondente a

69% do genoma, a mais alta taxa de G+C identificada em um vírus RNA (LEE;

BOWDEN, 2000;  CHANTLER; WOLINSKY;  TINGLE,  2001).   A  comparação do

genoma de três cepa virais mostrou similaridade entre elas, variando de 97,2% a

99% e, em relação à seqüências de aminoácidos, a variação foi de 97,6% a 98,9%

(PUGACHEV;  FREY, 1997).
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2.2.3 Multiplicação do genoma

A  multiplicação  do  vírus  da  rubéola  é  lenta,  compreendendo  um

período de 12 horas (BOWDEN; WESTAWAY, 1989; FREY 1994; LEE; BOWDEN,

2000).   O  inicio  da  replicação  celular  ocorre  no  citoplasma  celular  após  a

penetração do vírus na célula por endocitose (Figura 3). 
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Figura 3.   Microscopia Eletrônica de células Vero infectadas com o vírus da  rubéola.
                 A- Penetração do vírus por endocitose; B- A partícula viral dentro  de    um 
                 endossomos semelhantes a vacúolos. C- Note vários vírions da rubéola den-
                 tro dos vacúolos. X100.
                 Fonte: Lee e Bowden (2000).



O  ácido  nucléico,  RNA  viral,  liga-se  ao  retículo  endoplasmático

rugoso, servindo como modelo para a tradução da proteína. Após a síntese das

glicoproteínas E1 e E2 no reticulo endoplasmático, ocorre o amadurecimento viral

dentro do Complexo de Golgi, mitocôndria ou retículo endoplasmático rugoso. A

capacidade do vírus amadurecer dentro dos vacúolos intracelulares e assim, evitar

a resposta do sistema imunológico, pode ser um fator determinante da estabilidade

e permanência da infecção em humanos (FREY et al, 1994). O vírus maduro é

transportado em vácuolos e expelido por brotamento intracelular. 

Após a liberação do seu RNA genômico, este é utilizado como mRNA

para a produção das proteínas não estruturais que são utilizadas para a síntese da

fita complementar negativa do RNA, do RNA genômico e do RNA subgenômico

(LEE; BOWDEN, 2000).  A ORF que fica na região 5’ do genoma é traduzida para

uma poliproteína de 240kd, que posteriormente é clivada em dois polipeptideos, de

150 e 90kd. A proteína p150 tem a função de protease e metil-transferase, esta

última  aparentemente  implicada  no  capping do  RNA.  A  proteína  p90  tem  as

funções de replicase e helicase. Estas enzimas catalizam tanto a replicação do

RNA por meio da síntese do RNA antigenômico, quanto do mRNA subgenômico,

que dirige a síntese das proteínas estruturais. A tradução do mRNA subgenômico

produz uma outra poliproteína que dá origem às proteínas estruturais (Figura 4).

Os genomas replicados podem ou não ser traduzidos para produzir mais proteínas

estruturais ou participar da montagem (maturação) das partículas virais juntamente

com as proteínas estruturais, formando a progênie viral (BALL, 2001; CHANTLER;

WOLINSKY; TINGLE 2001; SCHLESINGER ; SCHLESINGER , 2001). 
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ORF NÃO ESTRUTURAL ORF ESTRUTURAL

10Kb

p200

p150

Clivagem 
proteolítica

Tradução

p90

Transcrição

Tradução

C E2 E1

p100

Figura 4.   Esquema da representação da organização genômica do vírus da  rubéola.
                 P: proteína
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2.3  Epidemiologia da Rubéola

                      A rubéola  é de ocorrência sazonal, com aumento do número de

casos no final do inverno e inicio da primavera. No período anterior á vacinação

ocorriam epidemias a cada 6 a 9 anos, acometendo crianças entre 5 e 14 anos de

idade e, mais raramente, crianças menores de um ano de idade. 

                      Nos Estados Unidos, em 1964, 12,5 milhões de pessoas adoeceram

por  rubéola, sendo a maior epidemia de rubéola já descrita, resultando em cerca

de  13.000  mortes  fetais  e  neonatais  e  20.000  crianças  afetadas  pela  SRC

(SIEGEL et al., 1968). Como conseqüência desta epidemia, a rubéola e a SRC

tornaram-se doença de notificação compulsória nos EUA em 1966. Entre 1969 e

1988,  observou-se  uma  redução  de  99%  na  incidência  da  rubéola  após  as

estratégias  de  vacinação  adotadas  (LINDEGREN  et  al.,  1991).  Atualmente,  a

incidência de rubéola neste país está, desde 2001, em torno de 0,02 casos por

100.000 habitantes. Observam-se surtos esporádicos acometendo adultos, em sua

maior  parte,  originários  de  paises  onde  a  vacinação  contra  a  rubéola  não  é

realizada rotineiramente (REEF et al., 2002, ROBERTSON et al., 2003). 

                      A SRC também acompanhou esta queda na incidência. Em 1964,

durante a epidemia, a incidência de SRC era de 16 casos por 100.000 nascidos

vivos, apresentando um decréscimo de 2,7 casos por 100.000 nascidos vivos em

1969 (LINDEGREN et al., 1991). Entre 2001-2004, foram notificados quatro casos

de SRC, sendo que três eram filhos de mulheres imigrantes. A baixa incidência de

rubéola e SRC e a ausência de transmissão endêmica nos EUA por mais de 12

meses levaram o CDC a considerar que houve a interrupção da transmissão da

rubéola endêmica em 2004 (ICENOGLE et al, 2006). 

                      No Brasil a vacinação rotineira contra a rubéola, nos programas

públicos,  iniciou-se  em  1992,  no  Estado  de  São  Paulo  e,  gradativamente,  foi

implantada nos outros estados. No ano de 2000 as 27 unidades da federação, já

aplicavam  a  vacina  tríplice  viral  (contra  o  sarampo,  caxumba  e  rubéola),  no

calendário básico, aos 15 meses de idade.  A rubéola passa a integrar a lista de

doenças de notificação compulsória no Brasil,  somente, na segunda metade da

década de 90.  Em 1997,  ano  em que  o  país  enfrentou  a  última epidemia  de

sarampo, foram confirmados 32825 casos de rubéola, sendo que no período 1999-

29



2001 ocorreram surtos desta doença em vários estados brasileiros (Gráfico 1).  Em

2001 e 2002 , foram notificados  15766 e 5867 casos de rubéola em todo Brasil

foram confirmados. A taxa de incidência de rubéola na população do Brasil em

2001,  chegou  a  5/100.000  mulheres,  na  faixa  etária  de  15  a  19  anos  e  a

6,3/100.000  mulheres,  na  faixa  etária  de  20-29  anos  (Ministério  da  Saúde,

Vigilância Epidemiológica). Nesse período observou-se um aumento progressivo

no número de casos de síndrome da rubéola congênita (SRC), de 200 para 600

casos, refletindo o aumento da circulação do vírus na população adulta, bem como

o aumento das estratégias de vigilância para a detecção de casos suspeitos. A

vacinação de mulheres em idade fértil  possibilitou uma importante redução  dos

casos de SRC, sendo a ocorrência de 13 casos registrados em todo o país, em

2003. 

No Estado de São Paulo, o Programa de Controle da Rubéola e da 

                      O Programa de Controle da Rubéola e da SRC foi implantado em

1992, com a realização da campanha estadual  de vacinação e a aplicação da

vacina tríplice viral em toda a população de um a dez anos de idade. A seguir, a
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Gráfico 1.   Distribuição do numero de casos confirmado de rubéola no       
                   Brasil, 1993 a  2004.                 
                   Fonte: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância Epidemiológica 
                   (ano 2005)



vacina foi incluída no calendário oficial do Estado de São Paulo, para ser aplicada

simultaneamente, aos 15 meses, com o 1º. reforço da vacina DPT (contra difteria,

coqueluche  e  tétano)  e  poliomielite.  A  cobertura  vacinal  atingida  durante  a

campanha estadual foi de 95,7%.   O objetivo desta campanha foi diminuir a força

de infecção, com queda da circulação viral e conseqüente proteção às mulheres

em  idade  fértil  (MASSADI  et  al.,  1995).  Para  manutenção  desta  situação  as

coberturas  vacinais  nas  atividades  de  rotina,  nos  anos  seguintes,  deveriam

manter-se  elevadas  e  homogêneas.  No  entanto,  cerca  de  30  a  40%  dos

municípios do Estado, não atingiram a meta proposta, que era vacinar 95% das

crianças com um ano de idade com a vacina tríplice viral. Esse fato, aliado à falha

vacinal (5%), contribuíram para o aumento de suscetíveis. (CVE, 2010 ) (Gráfico

2). 
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                      Na epidemia de 2000 que ocorreu no Estado de São Paulo,

semelhante ao que ocorreu com o sarampo 1997, houve um deslocamento da
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Gráfico 2 .  Distribuição do número de casos de rubéola e coeficiente de inci-
                   dência (100.000 hab), no  Estado de São Paulo, 1992 a 2004.
                   Fonte: Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, Centro
                   de Vigilância Epidemiológica, Instituto Adolfo Lutz.
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faixa etária de incidência da doença para a população de adultos jovens. A maior

proporção dos 2.566 casos confirmados, ocorreu em pessoas de 20 a 29 anos de

idade (58,6%), o risco de doença foi maior nesta faixa etária (23,7 casos/100 000

hab). (Gráfico 3).

 

A conseqüência destes surtos, com uma alta incidência entre adultos

jovens, foi um aumento da incidência  da SRC. Em 2000 foram confirmados pelo

laboratório 138 casos de gestantes infectadas pelo vírus da rubéola (Gráfico 4).

Entretanto, devido a sub-notificação da doença estes números podem representar

apenas uma pequena parcela da real incidência (ANDRADE et al.,2006). 
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Gráfico 3   Distribuição do número de casos por faixa etária, 
                           Estado de  São Paulo em  2000.
                           Fonte: Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, Centro
                           de Vigilância Epidemiológica, Instituto Adolfo Lutz.



         O principal objetivo do Plano Nacional de Controle da Rubéola é

reduzir a incidência de casos, visando o controle da Síndrome da Rubéola

Congênita. A Organização Panamericana da Saúde (OPAS), estabeleceu

como meta,  em junho de 2003 a eliminação da rubéola e da SRC nas

Américas, até o ano 2010 (Figura 5). 

33

  
Gráfico 4.  Distribuição do número de casos de  gestantes  e   Síndrome  
                  da Rubéola Congênita  confirmados no Estado  de  São Paulo, 
                  1992 a 2004.
                  Fonte: Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, Centro
                  de Vigilância Epidemiológica, Instituto Adolfo Lutz.



   Figura 5    Resolução do Comitê Executiva da OPAS, 132° Sessão
                    Junho- 2003. 
                     Fonte: Organização Panamerica de Saúde (OPAS). (Ano 2003).

                       

                      No Estado de São Paulo uma campanha de vacinação contra a

rubéola foi realizada, em novembro de 2001, para todas as mulheres na faixa etária

dos  15  aos  29  anos  de  idade  (CVE,  2001).  Após  a  realização  da  campanha,

verificou-se uma queda no número de casos confirmados de rubéola;  em 2002

foram notificados 277 casos (0,73 casos/100 000 hab). (Gráfico 2).

                     A rubéola, entretanto, ainda é um problema de saúde pública, com

impacto no orçamento de vários países. No período de 1998 a 2006, 40 países e

territórios,  representando  cerca  de  90% da população  da  Região  das  Américas

utilizaram  estratégias  de  vacinação  em  massa  para  crianças,  adolescentes  e

adultos  com  o  objetivo  de  interromper  rapidamente  a  transmissão  do  vírus  da

rubéola e prevenir a SRC (TINGLE, 1997;  PAHO, 2002; CASTILLO-SOLORZANO

et al.,  2003; MULLER et al.,  2007). O número de casos confirmados de rubéola

diminuiu em 99% em 2004 nas Américas (Gráfico 5).
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 Gráfico 5      Distribuição dos casos notificados de Rubéola nas  Américas, 
                     1980–2004.  
                      Fonte: Organização Panamericana de Saúde. (ano 2005).

             Durante a 27ª Conferência Sanitária Pan-Americana e 59ª sessão do

Comitê  Regional,  realizada  em  outubro  de  2007  em  Washington  D.C.,  foram

reconhecidos  os  avanços  alcançados na  região  e  aprovada  a  formação  de  um

comitê técnico responsável pela documentação e comprovação da interrupção da

transmissão do vírus endêmico do sarampo e da rubéola nas Américas.

             Entretanto, em 2006, em vários estados do Brasil, foi observado um

aumento  significativo  do  número  de  casos  confirmados  de  rubéola.  Os  surtos

inicialmente  ocorreram  nos  estados  de  Rio  de  Janeiro  e  Minas  Gerais.  A

disseminação do vírus ocorreu durante todo o ano de 2007, afetando 20 dos 27

estados,  totalizando 8.156 casos  confirmados,  distribuídos nas regiões Sudeste,

Sul, Nordeste e Centro-Oeste.  Em 2007, no período que se estende de janeiro a 15

de  dezembro,  foram  confirmados  surtos  de  rubéola  em  19  (70%)  estados

brasileiros,  em 478 (8,6%) dos municípios,  perfazendo um total  de 6.885 casos

confirmados  (MINISTÉRIO  DA  SAÚDE,  2010).  A  distribuição  dos  6.885  casos

confirmados  manteve  o  padrão  do  início  do  surto,  A  distribuição  dos  casos

confirmados  configurou–se  durante  todo  o  surto,  ou  seja,  5.992  (69%)  casos

confirmados no sexo masculino. A faixa etária mais acometida em ambos os sexos
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é a de 20 a 29 anos de idade com 4.507 (52%) dos casos, seguida pelas faixas

etárias de 30 – 39 anos com 1.634 (18,9%) e de 12 - 19 anos com 983 (11,5%)

casos confirmados (Coordenadoria de Controle de Doenças, 2007).

             Em São Paulo, durante o ano de 2007, foram confirmados 1.627 casos de

rubéola, sendo 886 (57%) em homens adultos, na faixa etária de 20 - 39 anos. Em

2008,  foram  confirmados  746  casos  de  rubéola  (Gráfico  6)  (Coordenadoria  de

Controle  de  Doenças,  2007).  Entre  2007  e  2008,  foram  notificados  33  casos

suspeitos de Síndrome da Rubéola Congênita e um caso de óbito fetal por rubéola

em mulher não vacinada, natural do Maranhão (ANDRADE et al., 2010).

      

            

                      Em 2008, no período de 9 de agosto a 12 de setembro, ficou

estabelecida a realização de outra campanha nacional  de vacinação, dessa vez

para homens e mulheres entre 20 e 39 anos de idade.  Foram aplicadas 6.544.911
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Gráfico 6.      Distribuição do número de casos de rubéola no  Estado     
                 de São Paulo 2000 a 2008.

                     Fonte: Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, Centro
                     de Vigilância Epidemiológica, Instituto Adolfo Lutz.



doses da vacina contra a rubéola (tríplice viral e dupla viral) para indivíduos maiores

de  12  anos  de  idade,  de  acordo  com Coordenação  Nacional  do  Programa  de

Imunizações. O intuito desta vacinação foi atingir a meta que foi  estabelecida pela

OPAS para a  eliminação da rubéola  e  da Síndrome da Rubéola  Congênita  em

2010. 

2.4 Genótipos da Rubéola

                      A epidemiologia molecular tem sido utilizada no auxílio do controle e

monitoramento das doenças virais, pois a variabilidade da seqüência nucleotidica

de  um  agente  etiológico  permite  sua  classificação  dentro  de  grupos  e

posteriormente,  em  genótipos.  Os  genótipos  do  vírus  da  rubéola  foram

determinados  a  partir  da  análise  da  glicoproteína  E1  do  vírus  da  rubéola.  A

taxonomia da rubéola consiste de dois grupos: 1 e 2 ( FREY et al., 1998; KATOW

S., 1998; ZHENG et al., 2003a.; WHO, 2005). O grupo 1 é formado por 7  genótipos

do virus da rubéola (1a, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F e 1G) e o grupo 2 por tres genótipos

(2A, 2B, 2C) (WHO, 2005; 2007). Os genótipos designados em letras minúsculas,

são considerados provisórios, porque o número limitado destes vírus dificulta a sua

caracterização.   A variação nucleotídica é de 5,8% e 8,0% para o grupo 1 e 2

respectivamente (ZHENG et al., 2003a; 2003c). Geograficamente, os vírus do grupo

1 circulam em todo o mundo, enquanto do grupo 2,  estavam limitados a região

Asiática,  porém, isto foi modificado durante as epidemias de rubéola que ocorrem a

partir  do ano de 2006,  onde foi encontrado o genótipo 2B em vários países da

Europa e região das Américas (VALINOTTO et al., 2010; ANDRADE  et al., 2010;

CURTI, 2008). 

                     O genótipo 1a compreende todos os vírus que circularam na década

de 60,  entretanto,  este genótipo tem sido encontrado em Myanmar,  Mongólia  e

Brazil  (ZHENG  et  al.,  2003a,  200c  ;  WHO,  2005,  2007;  THANT  et  al.,  2006;

FIGUEIREDO et al., 2008; 2010). O genótipo 1G tem sido encontrado na África,

Rússia, Europa, etc (CAIDI et al., 2008; WHO, 2007, 2005). Os genótipos 1B, 1C e

1E tem sido encontrado na America do Sul,  Japão, África, China e Filipinas; 1D

Ásia, Etiópia, Canadá e USA; 1F na China (WHO 2005, 2007).  O genótipo 1C foi

encontrado  durante  uma  epidemia  de  rubéola  que  ocorreu  no  Japão  que

posteriormente, surgiu nas Américas.  Em 2007, três novos genótipos provisórios
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foram  adicionados:  1h,  1i,  1j.  Em  relação  aos  novos  genótipos  provisórios,  o

genótipo 1i foi identificado na Itália nos anos de 1992 e  1994, respectivamente e

após  este  períodos,  nenhum vírus  deste  genótipo  foi  encontrado,  portanto  este

genótipo  é  considerado  provisório  e  inativo.   O  genótipo  1j  foi  identificado  nos

Estados Unidos e no Japão e o genótipo 1h foi identificado na região de Belarus na

Rússia. 
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Figura 6.   Distribuição dos genótipos do vírus da rubéola no mundo, no período de 
                 1995-2008.



2.5  Transmissão

             A rubéola é uma doença exantemática aguda e ocorre predominantemente

na infância e na adolescência. Tem distribuição universal e a incidência de casos

aumenta no final do inverno e no incio da primavera.

A transmissão ocorre por contato direto com indivíduos infectados por meio das

gotículas  de  secreções  da  nasofaringe.  A  transmissão  por  meio  de  objetos

contaminados é pouco frequente. O indivíduo infectado pode transmitir a doença

cerca de cinco dias antes e 7 dias após o aparecimento do exantema. Recém-

nascidos com rubéola  congênita  podem eliminar  o  vírus  pela urina e secreções

nasofaríngeas por um período superior a um ano, sendo o risco de transmissão

mais importante nos primeiros meses de vida. Todos os recém nascidos devem ser

considerados excretores do vírus nos três primeiros meses de vida. O período de

incubação varia de 12 a 23 dias, sendo em média 17 dias (COOPER et al., 1995).

2.6  Aspectos Clínicos

2.6.1 Infecção Adquirida Pós Nascimento

             A infecção pelo vírus da rubéola em uma criança ou em um adulto é

caracterizada por um exantema máculo-papular discreto, em comparação com o

sarampo e a escarlatina, com duração de três dias e distribuição crânio-caudal. À

medida que atinge os membros inferiores,  começa a desaparecer  da face,  mas

permanece  coalescente  apenas  no  tronco.  Nas  crianças,  geralmente,  não  há

pródromos, mas em adolescentes e adultos, cerca de um a cinco dias antes do

início  do exantema,  observa-se  febre  baixa,  tosse,  coriza,  cefaléia,  mal  estar  e

linfadenopatia.  Embora o exantema seja o aspecto mais característico da doença,

este sintoma pode ser produzido por outras infecções ou mesmo por drogas, desta

forma, exceto nos períodos epidêmicos, o diagnóstico clínico da rubéola é dificil.

Estudos tem mostrado quadro clínicos  clássicos  de rubéola  como sendo outras

doenças e, inversamente, casos atípicos como sendo rubéola verdadeira (BARON,

1996; HOBMAN; CHANTLER, 2007;). Em adultos, no entanto, a doença pode ser

mais  grave,  como  poliartralgia  e  poliartrite  (HERRMANN,  1995;  SANTIS  et  al.,
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2005).  Outras  complicações  são  encefalite  (1:6000  casos)  com  uma  taxa  de

mortalidade  de  50%,  trombocitopenia  com  manifestação  hemorrágica  (1:3000

casos),  Síndrome  de  Guillain-Barré,  hepatite  fulminante,   neurites,  encefalites,

cojuntivites,  orquites  (HOBMAN;  CHANTLER,  2007;  FIGUEIREDO  et  al.,  2008,

2010a,b).

2.6.2 Infecção Congênita

                     A patogênese da SRC inicia-se com a viremia materna, atingindo a

placenta,  e  em  seguida,  pela  migração  das  células  infectadas,  é  transmitida

rapidamente para o feto. O risco de infecção e da SRC decresce com o aumento da

idade gestacional. A teratogenicidade do vírus da rubéola é inquestionável, mas o

mecanismo de acometimento ainda não foi  totalmente esclarecido.  A replicação

viral  pode levar a anormalidades mitocondriais, alterações no esqueleto celular e

apoptose (LEE; BOWDEN, 2000).

                     Atualmente, é reconhecido que, quando a infecção ocorre nas

primeiras oito semanas de gestação, as anormalidade decorrentes dessa infecção

são geralmente graves. O retardo na organogênese e a desorientação celular levam

aos  defeitos  estruturais  característicos:  lesões  ósseas,  hepáticas,  encefalite,

trombocitopenia  púrpura  e  o  retardo  psicomotor  progressivo  frequentemente

observado à medida que a criança cresce (LEE; BOWDEN, 2000)

                     A infecção do feto inicia-se nos tecidos placentários (córion), induzindo

necrose  celular  nas  células  epiteliais  e  endoteliais.  As  células  endoteliais

descamadas  vão  para  o  lúmem  dos  vasos  e  daí,  são  transportadas  para  a

circulação fetal. A lesões aparecem 10 dias após o exantema materno (TONDURY;

SMITH,  1966;  CHANTLER;  WOLINSKY;  TINGLE;  2001).  Os  órgãos  mais

acometidos são: fígado, miocárdio e órgão de Corti  (PLOTKIN E VAHERI, 1967;

YONEDA, 1986). A rubéola congênita pode resultar em morte fetal, nascimento com

anomalias, e nascimento de crianças normais sem evidência de infecção (KATOW,

1998;  WEBSTER,  1999;  ANDRADE  et  al.,  2006).  A  tríade  de  anormalidades

anatômicas  são:  catarata,  surdez  e  lesões  cardíacas,  mas também,  podem ser

observadas trombocitopenia, hepatite, microcefalia, retardo do crescimento, lesões

dos ossos longos, retinite, encefalite, panencefalite, hepatomegalia, diabete melito,

tireoidite  (HOBMANN;  CHANTLER, 2007).  As  manifestações  clinicas  podem ser
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comuns,  transitórias  e  pouco  freqüentes  (Tabela  1)  (HOBMANN;  CHANTLER ,

2007). A  criança intra útero pode permanecer cronicamente infectada por meses

após  o  nascimento;  nascer  aparentemente  normal  e  mais  tarde  desenvolver

exantema  rubeliforme  crônico,  encefalopatia,  pneumonite  intersticial,  retardo

psicomotor  e  surdez.  Além  disso,  alguns  pacientes  com  a  SRC  desenvolvem

Panencefalite  Progressiva  da  Rubéola  (PPR),  após  a  doença  congênita  ou

adquirida.  Estes  pacientes  apresentam  deteriorização  intelectual  e  distúrbio

comportamental  semelhante  ao  da  panencefalite  esclerosante  subaguda  do

sarampo  (PESS).  A  patogênese  da  panencefalite  por  rubéola  é  desconhecida,

entretanto alguns estudos mostraram não se tratar de doença imunológica ou de

desmielinização  progressiva.  Os  pacientes  vivem  de  6  a  18  meses  em  franca

deteriorização  cerebral,  até  entrar  em  coma  e  ir  a  óbito  (COOPER;  PRELUB;

ALFORD,  1995; FREY, 1997).

Tabela 1-    Manifestações clinicas da Síndrome da Rubéola Congênita: comuns,
                    transitórias e pouco freqüentes.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

  COMUNS                                     TRANSITÓRIAS                          POUCO FREQUENTES

Catarata e microftalmia            Baixo peso ao nascer                 Glaucoma

Retinopatia                               Fontanela anterior aumentada    Miopia sevra

Surdez, neurossensorial          Hepatoesplenomegalia               Criptoquirdia

Distúrbios de linguagem          Adenopatia generalizada             Hérnia inguinal

Retardo Mental                        Miocardite                                    Diabete

Persistência Ducuts                 Hepatite                                       Tireoidite

Arteriosus                                 Anemia hemolítica                       Deficiência GH*

Estenose de artéria                  Meningoencefalite

Diplegia espática                      Púrpura trombocitopênica

GH: Hormônio do crescimento
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 2.6.3  Resposta Imune Fetal

                     A infecção do vírus da rubéola na gestante, se inicia antes do

desenvolvimento  da  resposta  imune  materna,  o  vírus  se  espalha  por  via

hematogênica,  atingindo múltiplos tecidos maternos e  até  mesmo a placenta.  A

produção dos  anticorpos  pela  gestante  provoca  o  desaparecimento do vírus  na

corrente  sanguínea,  porém,  podendo  permanecer  durante  meses  na  placenta

(TONDURY; SMITH, 1966; RAWLS, 1968). 

                     No inicio da gestação, o feto infectado é incapaz de se defender, pois

a transferência de IgG materna  para o feto pela  placenta se inicia somente na

metade  da  gravidez.  Na  6ª semana  de  gestação,  pode  ser  detectada

imunoglobulinas  da  classe  IgG  no  liquido  celômico,  mas  essa  imunoglobulina

parece  ser  ineficiente  nessa  fase.  No  primeiro  trimestre  de  gestação,  as

imunoglobulinas circulantes no sangue fetal  correspondem de 5 a 10% do nível

materno.  A  taxa  de  transferência  materno-fetal  de  imunoglobulinas  aumenta

progressivamente  com  a  idade  gestacional  e  a  IgG  no  cordão  umbilical,  pode

exceder o da mãe (PREBLUD; ALFORD, 1990). Estudos realizados por Meitsch et

al (1997), entre recém nascidos com SRC e recém-nascidos infectados mas sem

sintomas ao nascimento mostrou que os  recém nascidos com SRC demonstraram

baixos títulos de anticorpos direcionados para as proteínas E1 e E2 do vírus da

rubéola e, nos assintomáticos, títulos normais desses anticorpos, sugerindo uma

deficiência na resposta imune, tanto na humoral quanto na celular (MEITSCH et al.,

1997; PUSTOWOIT; LIEBERT, 1998; HOFMANN; LIEBERT, 2005). 

2.7 Vacinas

              A primeira vacina da rubéola foi desenvolvida por Parkman et al (1969)

utilizando o vírus atenuado  cultivados em células de rim de macaco verde africano

(VERO) e  foi  chamada de  HPV-77.  Posteriormente,  a  Merck  produziu  a  vacina

HPV-77 DE-5 que foi  obtida após sucessivas passagens do vírus  atenuado em

embrião de patos, sendo a primeira vacina licenciada para uso nos Estados Unidos.

Essa  vacina  mostrou-se  bem tolerada,  segura  e  imunogênica  (LEE;  BOWDEN,

2000). Huyglen e Peetrmans a seguir, desenvolveram na Bélgica a cepa Cendehill a
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qual foi cultivada em células de rim de coelhos por diversas passagens. A terceira

vacina (wistar RA 27/3) foi desenvolvida por Plotkin em 1965, porém só foi liberada

em 1979 nos EUA. A partir desta data, a vacina HPV-77 foi retirada do mercado e a

vacina  RA27/3  é  hoje  a  única  licenciada,  tanto  na  forma  monovalente  como

combinada com as vacinas para sarampo e  caxumba, recebendo a denominação

de vacina tríplice viral (HORSTMAN, 1976; Baron, 1996). A cepa RA27/3 é mais

imunogênica e menos reatogência que a HPV-77 e a Cendehill (PLOTKIN, 1973,

2004), e por isso hoje quase todos os países do mundo a utilizam, com exceção no

Japão  que  dispõe  de  cinco  outras  cepas:  Matsubara,  TCRB19,  Takahashi,

Matsubara e TO-336 (UEDA, 2009).

                     Os níveis de anticorpos induzidos pelas vacinas são mais baixos do

que os produzidos pela doença adquirida naturalmente, aproximadamente 95% das

pessoas vacinadas tem soro conversão entre 14 e 28 dias após a vacinação. Porém

como todas a vacinas, a duração da proteção é uma questão preocupante. Estudo

realizado  por  Davidikin  et  al.,  (2008)  mostrou  que  após  20  anos  os  níveis  de

anticorpos para rubéola persistem sómente em indivíduos que receberam as duas

doses  de  MMR.  Entretanto,  estudos  mostram  que  uma  pequena  proporção  da

população pode não desenvolver a produção de anticorpos protetores (HOBMANN;

CHANTLER, 2007).

                     A vacinação contra a rubéola é o meio mais eficaz de prevenir contra a

infecção pelo vírus.  No atual calendário de vacinação do Programa Nacional de

Imunizações é aplicada de forma combinada com as vacinas contra o sarampo e

caxumba (vacina tríplice viral),  aos 12 meses de idade, com uma segunda dose

entre quatro e seis anos de idade. O objetivo da segunda dose é principalmente

imunizar as crianças que apresentem falha vacinal primária (cerca de 5%), após a

primeira dose.

                     A vacina da rubéola é bem tolerada e pouco reatogênica. No entanto

algumas pessoas vacinadas poderão apresentar reações locais (dor, edema, rubor

e calor), febre e exantema (entre o 5º e 12º dia após a vacinação), linfadenopatia

(entre  o  5º e  12º dia),  dor  articular  (7o e  21º dia)  e  reações  imediatas  de

hipersensibilidade.  As reações adversas relacionadas com artralgia, artrite aguda,

geralmente transitória, ocorrem em 10%-30% das mulheres vacinadas com RA 27/3

(TINGLE, 1997; MITCHELL et al., 1993; POLK, 1982;). OU et al.1993, mostraram a

existência  de  uma associação  de determinados  haplótipos  HLA  DR,  com uma
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maior incidência de sintomas articulares após vacinação com RA27/3,  sugerindo

que o virus da rubéola atenuado pode causar sintomas de artrite e artralgia em

indivíduos geneticamente predispostos. 

                      Durante  os últimos anos,  a  associação da vacina MMR

(sarampo/caxumba/rubéola)  com  o  autismo,  prejudicou  os  programas  de

imunização em alguns paises (CHEZ; CHIN; HUNG, 2004; COFFIN, 2002). Chen et

al.,  2004,  realizaram  um  estudo  retrospectivo,  no  qual  foram  analisados

aproximadamente  2.000  pacientes  com  mais  de  30  anos,  os  quais  receberam

vacinação  com  MMR  ou   tiveram  infecção  natural,  para  determinar  se  houve

aumento na incidência de autismo neste grupo, os resultados mostraram que não

houve qualquer aumento de autismo relacionado com a vacina ou com a infecção

natural. 

                     A vacinação em gestantes, pessoas com imunodeficiência congênita

ou  adquirida  (exceto  as  crianças  infectadas  pelo  vírus  HIV  assintomáticas),

naquelas com neoplasias malignas, nas pessoas em  tratamento com corticóides

em doses elevadas (equivalente a prednisona na dose de 2 mg/kg/dia ou mais, por

mais  de  suas  semanas)  ou  submetidas  a  terapêuticas  imunodepressoras

(quimioterapia, radioterapia,  etc) ou com história de reação anafilática em doses

anteriores ou a qualquer componente da vacina  é contra-indicada, por se tratar de

uma vacina atenuada. 

                      Em 2001, no Estado de São Paulo, houve uma campanha de

vacinação  em  massa,  onde  6.473  mulheres  gestantes  foram  vacinadas

inadvertidamente.  Após  acompanhamento  e  triagem,  811  gestantes  que  eram

susceptíveis,  foram  acompanhadas  até  o  momento  do  parto.  As  amostras  de

sangue de 27 recém-nascidos, apresentavam sorologia IgM reagente para o vírus

da rubéola, entre estes recém-nascidos, uma avaliação completa foi realizada em

18 e nenhum apresentou malformações compatíveis com a SRC (SATO, 2010).
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2.8 Reinfecção

   A reinfecção por rubéola em indivíduos vacinados ou em gestante  é rara, 

podendo ocorrer em individuos após a imunidade adquirida pela infecção natural ou

induzida  pela  vacina.  As  manifestações  clínicas  são  geralmente  suaves,  porém

alguns indivíduos apresentam linfoadenopatia, exantema ruboliforme e artropatia .

Na  reinfecção, ao contrário da infecção primária, a resposta imunológica consiste

no aumento  de IgG,  cujos  níveis  elevam-se rapidamente  logo  após  o  contágio.

Normalmente,  não  ocorre  resposta  tipo  booster  com base  na  IgM;  altos  títulos

desse anticorpo surgem apenas na infecção primária. Vale ressaltar que técnicas

sensíveis,  como  o  ELISA  de  captura,  podem  detectar  baixos  níveis  de  IgM

específica  em alguns pacientes com reinfecção,  sendo difícil  a  diferenciação da

infecção primária.  Nesses casos,  a determinação da avidez da IgG pode trazer

subsídio ao diagnóstico, pois na infecção primária ocorre baixa avidez, enquanto na

reinfecção a mesma é elevada (HAMKAR et al., 2009,2005).  

                     Os casos de reinfecção ocorrem com mais freqüência em individuos

com  ou  alteração  da  imunidade  (defeitos  no  mecanismo  humoral  ou  células

mediadas) ou falha vacinal (HORSTMANN 1970, 1969; MORGAN-CAPNER et al.,

1985a; CUSI et al., 1990,1993; BARFIELD et al., 1997; BEST; BANATVALA,2000). 

               Apesar de existirem poucos casos relatados na literatura, onde a infecção

 fetal ocorreu após uma reinfecção materna,  estudos mostraram que o risco de

infecção fetal nesse casos, pode chegar a 9%  (MORGAN-CAPNER  et al., 1985a;

FOGEL et al., 1996; BEST, 2007). Aboudy et al. (2000) relataram uma reinfecção

em uma gestante vacinada no qual,  o  recém-nascido não apresentou qualquer

sequela após o nascimento.  Por outro lado, Alem et  al.  (1998), apresentaram o

relato de uma gestante infectada cujo recém-nascido apresentou catarata bilateral.

A SRC foi confirmada pelo alto titulo de avidez da mãe. 
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2.9 Diagnóstico Laboratorial

              O diagnóstico laboratorial para um paciente com suspeita de infecção pelo

vírus da rubéola pode ser iniciado por testes sorológicos no soro. A grande maioria

dos casos de infecção pelo vírus da rubéola são manifestações  subclinicas e o

diagnóstico  diferencial  em  casos  de  doença  exantemática  é  extremamente

importante. A análise sorológica baseada nos achados de anticorpos específicos,

em particular,  IgM,  IgG e avidez de IgG são os mais  pesquisados.   A infecção

aguda da rubéola é caracterizada pelo aparecimento de anticorpos específicos IgM,

presentes  em 5  dias  após  o  exantema  e  o  aumento  progressivo  de  títulos  de

anticorpos IgG.  Além disso,  após  uma semana,  as  classes  de imunoglubulinas,

incluindo IgA, IgD e IgE estão presentes (CHANTLER; WOLINSKY; TINGLE; 2001;

HOBMAN; CHANTLER, 2007). 

                     A investigação sorológica é realizada pelo teste imunoenzimático

(ELISA), porém, outros testes podem ser usados, como os testes de inibição de

hemaglutinação  (IH)  e  imunofluorescência  (IF),  porém a  confirmação,  em casos

positivos, é feita pelo teste de ELISA (CVE, 2010; HOBMAN;CHANTLER, 2007).  A

proteína E1 do vírus da rubéola induz a formação de anticorpos neutralizantes e

inibidores de hemaglutinação, os quais persistem por toda a vida, além disso, os

anticorpos fixadores de complemento podem ser detectados de 7 a 10 dias após o

exantema viral e não permanecem mais do que dois anos no soro dos pacientes. 

                     Atualmente, vários laboratórios tem utilizado a técnica de pesquisa de

avidez  de  anticorpos  para  diferenciar  infecção  recente  da  infecção  passada

(HAMKAR., et al., 2005, 2009; BEST 2007; VAULOUP-FELLOUS et al. 2007). Este

teste  baseia-se na constatação de que a avidez de anticorpos para o seu alvo

antigênico aumenta com o tempo, refletindo a maturação da resposta imune, pela

inclusão de um detergente suave, como dietilamina ou uréia em tampão de lavagem

de  um  padrão  de  teste  de  ELISA  IgG,  a  avidez  de  IgG  pode  ser  medida.  A

identificação de anticorpos de baixa  avidez (índice de avidez igual  ou inferior  a

30%), sugere infecção primária recente. 

                     O isolamento viral, ainda é considerado o gold standard  para o

diagnóstico de infecção pelo vírus da rubéola.  As células mais utilizadas para o

isolamento primário do vírus da rubéola são VERO (rim de macaco verde africano),

BHK-21  (rim  de  hamster),  SIRC  (córnea  de  coelho),  RK-13  (rim  de  coelho)  e
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atualmente, VERO-SLAM (rim de macaco verde africano-Signaling linfocite activite

molecular).  O crescimento do vírus da rubéola é  lento e além disso, o seu efeito

citopático  nem  sempre  é  observado.  As  culturas  de  células  inoculadas  são

observadas durante 8 dias ou até o aparecimento do efeito citopático. Após este

período,  as culturas que não apresentaram efeito  citopático,  são inoculadas em

novas passagens celulares até o surgimento do efeito citopático.  As células são

repassadas até  quatro  passagens até o  surgimento ou não de efeito  citopático,

sendo posteriormente, submetidas as técnica de PCR para identificação do agente

isolado (FIGUEIREDO et al., 2004, 2009;  HOBMAN; CHANTLER,2007).

                     O isolamento viral é indicado em situações clinicas que incluem, casos

suspeitos de rubéola nos quais não há possibilidade de confirmação sorológica ou

quando há complicações graves (encefalite, artrite, síndromes)  e como indicativo

da persistência da infecção viral (FREY, 1997; CHANTLER; WOLINSKY; TINGLE

2001; FIGUEIREDO et al., 2008, 2009).

                     As técnicas de amplificação de ácidos nucleicos foram desenvolvidas

na  década  de  1990  para  a  detecção  de  RV  em  amostras  clínicas   (HO-

TERRY;TERRY, 1990; BOSMA 1995a,b.; CHANTLER et al., 1997; KATOW, et al.,

1998).  Estudos  realizados  por  BOSMA  et  al.  (1995b),  analisando  material  de

interrupção de gestação (placenta e tecidos fetais), detectaram o vírus da rubéola

em 67% dos casos,  com infecção nas primeiras  12 semanas de gestação pelo

método de PCR e, quando associaram o PCR e isolamento viral, detectaram o vírus

em 70% dos casos. Revello et al. (1997), estudando 20 amostras de autópsias de

casos de rubéola congênita utilizando  a técnica de PCR detectou 15 casos (75%),

o  isolamento  viral  6  (20%).   Oliveira  et  al.  (2001),  utilizando a técnica  de PCR

usando como amostra clinica soro de pacientes com suspeita de rubéola detectou o

vírus em 80% dos casos.  Andrade et al.(2006), analisaram por nested PCR, entre

janeiro  de  1999  e  dezembro  de  2002,  o  liquido  amniótico  e  tecidos  fetais  de

mulheres  grávidas  com  sinais  clínicos  de  rubéola  e  presença  de  anticorpos

específicos, os resultados revelaram alta positividade para o vírus da rubéola.  Os

métodos  diretos  para  o  diagnóstico  fetal,  como  o  PCR são,  essenciais  para  o

diagnóstico precoce de infecção fetal.
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2.10 Diagnóstico da Síndrome da Rubéola Congênita ( SRC)

                     O diagnóstico para SRC pode ser realizado usando os testes

sorológico,  isolamento  viral  e  PCR  (CHANTILER;  WOLINSKY;  TINGLE,  2001;

RAJASUNDARi  et  al.,  2008;  BEST,  2007;  JIN;  THOMAS,  2007).   Os  recém-

nascidos  afetados  pelo  vírus  da  rubéola  possuem  anticorpos  circulantes,  pois

durante o período de gestação, a mãe infectada pelo vírus, desenvolve anticorpos

da classe IgM e IgG, porém só transmite ao recém-nascido os anticorpos IgG, os

quais  atravessam  a  placenta.  Durante  a  infecção,  o  feto  é  capaz  de  produzir

anticorpos da classe IgM, evidenciando assim, uma infecção congênita. A detecção

de anticorpos IgM no recém nascido pode ser realizada usando o sangue do cordão

umbilical ou no soro do recém-nascido. A duração e persistência dos anticorpos da

classe  IgM  parecem  estar  relacionados  com  o  tempo  da  infecção  crônica

(COOPER; PRELUB; ALFORD 1995; HOBMANN; CHANTLER, 2007). 

                     Os anticorpos específicos da classe IgG, também, são produzidos

pelos recém-nascidos infectados, porém a diferenciação entre os IgG produzidos

pela  mãe é extremamente difícil.  Após,  o  nascimento,  o nível  de anticorpos  da

classe IgG da mãe tem uma meia vida de um mês, a presença de IgG em altos

níveis,  após  este  período,  é  altamente  sugestivo  de  infecção  intra-uterina

(HOBMANN; CHANTLER, 2007).  O diagnóstico  é positivo  para SRC quando há

presença de anticorpos da classe IgM depois do nascimento ou a persistência de

IgG na amostra  de sangue da criança,  colhida após um ano de vida (MILLER;

CRADOCK-WATSON, 1982).  

             Além disso, os testes de avidez para os anticorpos IgG tem sido utilizado

para  demonstração  de  infecção  recente  ou  não  (BOTTIGGER  et  al.,  1997;

CONDORELLI et al.,  1999).  Em conjunto com os testes de avidez, a técnica de

PCR  tem  sido  utilizadas  para  o  diagnóstico  de  SRC  (JIN  et  al.,  2007;

RAJASUNDARI et al., 2008).
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7 CONCLUSÕES

A. A  PCR  pode  ser  utilizada  para  detectacção   do  vírus  da  rubéola  em

amostras clinicas.

B. As amostras do vírus da rubéola isoladas e seqüenciadas foram do grupo 1,

genótipos 1a e 1G. Estes dois genótipos foram os responsáveis pela epidemia de

2000 que ocorreu no Estado de São Paulo.

C. O genótipo 1a foi pela primeira vez  detectado nas Américas.

D. A pesquisa mostrou que a associação das técnicas de isolamento viral e

PCR possibilitou a detecção do primeiro caso de hepatite fulminante pelo virus da

rubéola

E. Primeiro  relato  na  literatura  de  isolamento e  sequenciamento  gênico  do

virus da rubéola em liquido cefalorraquidiano de um caso de encefalite por rubéola.
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