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RESUMO 

Ferreira MS. Avaliação dos marcadores sorológicos de crianças acompanhadas no 

estudo MINA às vacinas de sarampo, caxumba e hepatite A [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

Vacinas são uma ferramenta fundamental para a prevenção de doenças infecciosas. 

Atualmente, são oferecidas no Sistema Único de Saúde (SUS) 19 vacinas recomendadas 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a todas as faixas etárias, seguindo um 

calendário nacional de vacinação. Entre elas se encontram as vacinas de caxumba, 

sarampo e hepatite A. Algumas vacinas podem apresentar resposta imune heterogênea 

em diferentes indivíduos, o que pode estar ligado a diversos fatores. Entre eles, podemos 

citar o tipo, dose e a via de administração da vacina; o uso de adjuvantes; a administração 

de doses adicionais ou boosters; fatores genéticos; e fatores individuais como idade, sexo 

e comorbidades. Além disso, a resposta imune desencadeada por algumas vacinas parece 

ser inferior entre indivíduos em países de baixo nível socioeconômico quando comparada 

a indivíduos em países de nível socioeconômico mais alto. Múltiplos fatores podem 

influenciar o desempenho de vacinas em regiões socialmente desfavorecidas, incluindo 

fatores nutricionais, influência de anticorpos maternos com passagem transplacentária, 

interferência com outras infecções e fatores genéticos. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a adesão a vacinas e a soropositividade, aferida através da presença de anticorpos 

totais contra hepatite A e títulos de anticorpos IgG contra sarampo e caxumba, em 

crianças acompanhadas no Estudo MINA-Brasil. O recrutamento de recém-nascidos e 

suas mães foi realizado logo após o nascimento, de junho de 2015 a julho de 2016. Para 

o presente estudo foram incluídas crianças acompanhadas no Estudo MINA que possuíam 

formulário de acompanhamento e amostra de sangue da visita de 2 anos de idade 

disponível para análise da imunogenicidade humoral. Para determinação da 

soropositividade para hepatite A, sarampo e caxumba foram utilizadas amostras de 

plasma em ensaios comercialmente disponíveis. A associação entre resultados 

sorológicos e variáveis identificadas no banco de dados do Estudo MINA, incluindo 

dados sociodemográficos, nutricionais e histórico vacinal dos participantes, foi realizada 

a fim de identificar potenciais determinantes da imunogenicidade da hepatite A, sarampo 

e caxumba. Foram avaliadas 855 crianças. Dentre estas, 96,49% apresentaram a carteira 

de vacinação e dentre as vacinas recomendadas as que apresentaram menor taxa de 

completude vacinal foram febre amarela (93,70%), sarampo, caxumba e rubéola (SCR, 

90,55%), SCR e varicela (SCRV, 76,73%) e hepatite A (74,91%). No grupo de crianças 

que possuía o esquema vacinal completo, 86,94% tiveram teste sorológico positivo para 

sarampo e 74,89% tiveram sorologia positiva para caxumba. Entre as crianças que 

receberam a vacina de hepatite A, a soropositividade foi de 83,62%. Alguns fatores 

sociodemográficos apresentaram associação estatisticamente significante com os 

resultados dos testes, como quantidade de doses da vacina e deficiência de vitamina A. 

Após análises com ajustes múltiplos, os fatores que apresentaram associação 

estatisticamente significativa com incompletude vacinal foram: para sarampo, caxumba 

e rubéola (SCR), cor de pele materna branca, existência de atividade remunerada materna, 

multiparidade, menor número de consultas pré-natal e frequentar a creche; para a vacina 



 

 

de hepatite A, cor de pele materna branca e não viver com o companheiro. Para a falha 

na soropositividade, os fatores que permaneceram com associação estatisticamente 

significante após a análises com ajustes múltiplos foram: participar do Programa Bolsa 

Família (sarampo e caxumba); não receber o esquema vacinal completo (sarampo); e 

possuir deficiência de vitamina A (caxumba). Nossos resultados mostraram que a 

cobertura de vacinação infantil para sarampo, caxumba, rubéola e hepatite A é inadequada 

na população estudada, sendo associada a determinantes sociais. Além disso, fatores 

sociodemográficos e a deficiência de vitamina A podem afetar a soropositividade a 

vacinas, resultando em maior risco para doenças potencialmente graves e evitáveis. 

Descritores: Imunidade; Vacina contra sarampo-caxumba-rubéola; Vacina contra 

hepatite A; Cobertura vacinal; Pediatria; Imunogenicidade da vacina. 

  



 

 

ABSTRACT 

Ferreira MS. Evaluation of serological markers to measles, mumps and hepatitis A 

vaccines among children followed in the MINA study [dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

Vaccines are a fundamental tool to prevent infectious diseases. Currently, 19 vaccines 

recommended by the World Health Organization (WHO) are offered in the Brazilian 

Unified Health System (SUS) for all age groups, following a national vaccination 

calendar. Mumps, measles and hepatitis A vaccines are included among the vaccines 

offered in the national calendar. Immune responses following distinct vaccines can vary 

in different individuals due to a range of factors. Among them are the type, dose and route 

of administration of the vaccine; the use of adjuvants; the administration of additional 

doses or boosters; genetic factors; and individual factors such as age, sex and 

comorbidities. In addition, the immune response triggered by some vaccines seems to be 

lower in countries of low socioeconomic status when compared to countries of higher 

socioeconomic status. Multiple aspects can influence the performance of vaccines in 

socially disadvantaged regions, including nutritional factors, influence of maternal 

antibodies with transplacental passage, interference of other infections, and genetic 

factors. The aim of this study was to evaluate adherence to vaccines and seropositivity 

measured through the presence of total antibodies against hepatitis A and IgG antibody 

titers against measles and mumps in children followed in the MINA-Brasil Study. The 

recruitment of newborns and their mothers was carried out shortly after birth, between 

June 2015 and July 2016. This study included children who had follow-up data and blood 

sample corresponding to the 2-year-old visit available for vaccine immunogenicity 

analysis. To determine the seropositivity against hepatitis A, measles and mumps, plasma 

samples were tested using commercially available assays. The association between 

serological results and variables identified in the MINA Study database, including 

sociodemographic, nutritional and vaccine history of participants, was carried out in order 

to identify potential determinants of hepatitis A, measles and mumps immunogenicity. 

855 children were included. Of those, 96.49% had a vaccination card and among the 

recommended vaccines, those with the lowest rates of vaccine completeness were yellow 

fever (93.70%), triple viral (90.55%), tetraviral (76.73%) and hepatitis A (74.91%). 

Among children who had complete vaccination schedule, 86.94% had a positive 

serological test for measles and 74.89% had positive serology for mumps. Among 

children who received the hepatitis A vaccine, seropositivity was 83.62%. Some 

sociodemographic factors had statistically significantly associations with test results, 

including the number of vaccine doses and deficient levels of vitamin A. After 

multivariable analysis, the factors that remained with a statistically significant association 

with lower probability of adherence to measles, mumps and rubella (MMR) vaccine were 

white/Caucasian maternal race/skin color, maternal paid work, multiparity, lower number 

of antenatal consultations, and attending childcare; for hepatitis A vaccine, 

white/Caucasian maternal race/skin color and not living with a partner. For failure in post-

vaccination seroconversion, the factors that remained with a statistically significant 

association after the multivariable analysis were participating in the Bolsa Familia 

Program (measles and mumps), incomplete vaccination (measles) and vitamin A 



 

 

deficiency (mumps). Our results show that childhood vaccination coverage for measles, 

mumps, rubella and hepatitis A is inadequate in the study population, and is influenced 

by social determinants. In addition, we showed that sociodemographic factors and vitamin 

A deficiency can affect the seropositivity to the vaccines, which could result in higher 

risk of potentially serious but preventable diseases. 

Descriptors: Immunity; Measles-mumps-rubella vaccine; Hepatitis A vaccines; 

Vaccination coverage; Pediatrics; Immunogenicity, vaccine. 
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Introdução 

Vacinas são uma ferramenta fundamental para a prevenção de doenças infecciosas 

humanas, utilizadas desde o final do século XIX.  

O desenvolvimento da primeira vacina foi atribuído a Edward Jenner em 1796. 

Embora a variolação, usando o vírus selvagem da varíola, já fosse utilizada em algumas 

partes do mundo naquela época, essa prática acarretava risco significativo de doença 

grave, ou até morte, no indivíduo submetido ao procedimento. Jenner reduziu 

drasticamente esse risco ao observar que a exposição humana ao agente infeccioso da 

varíola bovina tornava o indivíduo imune ou associava-se a apenas infecções leves nos 

humanos. Suas observações deram origem aos termos vacina e vacinação, termo derivado 

de vaccínia, que está relacionado com a varíola bovina1–3. 

Quase um século depois, Louis Pasteur desenvolveu um produto para prevenção 

da raiva, e o chamou de vacina, em homenagem a Jenner1. A partir daí, várias vacinas 

contra diversos patógenos foram desenvolvidas com base em microorganismos 

inativados, antígenos polissacarídeos, proteínas e agentes microbianos atenuados1,4. O 

final do século XIX e o início do século XX foram marcados pelo surgimento de produtos 

vacinais que viriam a prevenir e controlar doenças de grande importância 

epidemiológica3. Para Plotkin5, “o impacto da vacinação na saúde pública foi tão grande 

que só pode ser comparado ao da água potável. Nenhuma outra modalidade de 

intervenção, nem mesmo os antibióticos, tiveram tamanho efeito na redução da 

mortalidade e no crescimento populacional”.  

No Brasil, a vacinação surgiu no final do século XIX6, ganhando importância 

crescente no século XX, destacando-se a campanha conduzida pelo médico sanitarista 

Oswaldo Cruz, que implementou a vacinação em massa contra varíola. Nessa época, a 

aceitação das vacinas entre a população não era disseminada, e a campanha de vacinação, 

associada a intervenções sanitaristas, provocaram o movimento popular conhecido como 

"Revolta da vacina"7. Em 1962, ainda enfrentando um quadro endêmico de varíola, o 

Brasil criou a Campanha Nacional de Controle da Varíola, que foi responsável por 

coordenar ações de vacinação em massa em todo o país. Em 1971, graças ao sucesso da 

campanha, foi decretada a eliminação da transmissão da varíola em território regional6,7. 
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A criação do Programa Nacional de Imunização (PNI), em 1973, por determinação 

do Ministério da Saúde, foi um importante passo para a saúde pública no Brasil; o PNI 

constitui um instrumento de organização e implementação do calendário vacinal no Brasil 

com o objetivo de controlar as doenças imunopreveníveis no país. O PNI adota estratégias 

que viabilizam e regulamentam a política nacional de imunizações, utilizando como 

referência a realidade de cada comunidade, ou seja, tratando o indivíduo como um ser 

único que se encontra inserido em sua problemática, ampliando o conceito de saúde8. 

Alguns resultados importantes do PNI foram a eliminação da poliomielite e da 

transmissão sustentada de rubéola no país9. 

Atualmente são oferecidas de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS) 

19 vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), desde o 

nascimento até idades mais avançadas, seguindo o calendário nacional de vacinação10. 

Na Tabela 1 encontra-se a lista das vacinas oferecidas pelo SUS para crianças (de acordo 

com a idade). Dentre as vacinas recomendadas na faixa etária pediátrica, encontram-se as 

vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR), e a vacina contra hepatite A. 
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Tabela 1: Calendário Nacional de vacinação infantil, 2021 

Idade  Vacina 

A partir do nascimento BCG; Hepatite B 

2 meses VIP1; Pentavalente (DTP + Hib +Hepatite B); Rotavírus; 
Pneumocócica 10 valente2 

3 meses Meningocócica C 

4 meses VIP1; Pentavalente (DTP + Hib +Hepatite B); Rotavírus; 
Pneumocócica 10 valente2 

5 meses Meningocócica C 

6 meses VIP1; Pentavalente (DTP + Hib +Hepatite B) 

9 meses Febre amarela 

12 meses Sarampo – Caxumba – Rubéola (SCR); Meningocócica C3; 
Pneumocócica 10 valente2 

15 meses VOPb4; DTP; Hepatite A3; Tetraviral (SCR + Varicela)5 

4 anos VOPb4; DTP; Varicela; Febre Amarela 

Anualmente Influenza6 

(Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde, 2021)11  

1. Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada). 

2.A vacina pneumocócica lO-valente pode ser aplicada até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. 

3. As vacinas meningocócica C e hepatite A, no calendário de rotina, podem ser administradas até 4 anos, 

11 meses e 29 dias de acordo com a situação vacina. 

4. Vacina oral poliomielite 1,3, atenuada. 
5. A vacina tetra viral deverá ser administrada para crianças que já receberam uma dose de sarampo-

caxumba-rubéola, respeitando intervalo mínimo de 4 semanas. 

6. Disponível na rede pública durante os períodos de campanha, para crianças a partir de 6 meses de idade 

até 5 anos, 11 meses e 29 dias. 

BCG - vacina contra tuberculose 

VIP - vacina poliomielite l, 2 e 3 (inativada) 

VOPb - vacina poliomielite l, 3 (atenuada) 

DTP- vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (tríplice bacteriana) 

SCR - vacina sarampo, caxumba, rubéola (atenuada) 
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Sarampo 

 O vírus do sarampo é um vírus de RNA envelopado de fita simples da família 

Paramyxoviridae, gênero Morbillivirus. O genoma do vírus codifica seis proteínas 

estruturais e duas proteínas não estruturais (V e C). As proteínas estruturais são 

nucleoproteína, fosfoproteína, matriz, fusão, hemaglutinina e proteína grande. A proteína 

hemaglutinina é responsável pela ligação do vírus à célula hospedeira12. 

O sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda, altamente transmissível, 

podendo evoluir com complicações graves que podem deixar sequelas ou levar a óbito, 

particularmente em crianças desnutridas e menores de um ano de idade13. 

Os sintomas clássicos da doença incluem febre, mal-estar, tosse, conjuntivite e 

coriza, seguidos de exantema maculopapular. A transmissão ocorre de forma direta de 

pessoa a pessoa, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas pela pessoa infectada ao 

falar, tossir, espirrar ou respirar. A transmissão pode ocorrer também por meio de 

partículas virais dispersas em aerossóis em ambientes fechados, como escolas, creches, 

clínicas e meios de transporte. Estima-se que o período de contagiosidade seja de quatro 

a seis dias antes do aparecimento da erupção cutânea, até quatro dias depois13–15. 

Antes que a vacina de sarampo fosse desenvolvida e se tornasse disponível na 

década de 1960, o sarampo tinha comportamento endêmico com surtos a cada dois ou três 

anos no Brasil; de acordo com a OMS, 130 milhões de casos de sarampo ocorriam 

anualmente no mundo, com 30 milhões de mortes16.  

 Depois da implementação da vacina de sarampo, houve um declínio 

significativo na incidência de casos e mortes associadas à doença. Com a ampla utilização 

da vacina de sarampo e altas coberturas vacinais, a circulação endêmica do vírus foi 

interrompida no Brasil, e em 2016 o país recebeu o certificado de eliminação da 

circulação do vírus do sarampo pela OMS, declarando a região das Américas livre do 

sarampo. Mas apesar da vacinação generalizada, os casos de sarampo são comuns em 

diferentes regiões do mundo e a infecção se mantém como uma causa importante de morte 

em crianças menores de 5 anos de idade, principalmente nos países mais pobres13,17. No 

Brasil, um grande número de casos foi registrado nos últimos anos, marcando o 

ressurgimento do sarampo no país; com isso, em 2019 o Brasil perdeu o certificado da 

OMS de país livre da doença18. Fenômeno semelhante vem ocorrendo em outros países. 
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Segundo a OMS, nos últimos anos, países dos continentes americano, europeu e africano 

registraram maior número de casos da doença13. A Venezuela enfrenta desde julho de 

2017 um surto de sarampo, sendo a maioria dos casos provenientes do estado de Bolívar13. 

O aumento na incidência de sarampo foi também relatado nos Estados Unidos e em outros 

países industrializados, caracterizando um surto de casos que começaram em 2018 e se 

mantiveram em 2019. Países com o maior número de casos relatados recentemente 

incluem Madagascar, Ucrânia, Índia, Brasil, Filipinas, Venezuela, Tailândia, 

Cazaquistão, Nigéria e Paquistão19. O Brasil registrou em 2018 10.346 casos de sarampo 

e desde então vem registrando casos contínuos da doença. Em 2020 foram registrados 

8.448 casos com 10 óbitos pela doença e os grupos mais afetados foram menores de 1 ano 

de idade, seguido das crianças em idade pré-escolar (1 a 4 anos), sendo a maioria do sexo 

feminino. 

Em 2021, até o mês de outubro, foram notificados 1818 casos suspeitos de 

sarampo; destes, 599 (32,9%) casos foram confirmados, sendo 465 (77,6%) por critério 

laboratorial e 134 (22,4%) por critério clínico-epidemiológico20. 

 

 

Estratégia de Imunização Contra o Sarampo 

Atualmente, a principal medida de prevenção contra o sarampo é a vacina, 

administrada em combinação com as vacinas de caxumba e rubéola (SCR), também 

conhecida como tríplice viral, aos 12 meses de vida, e em combinação com as vacinas de 

caxumba, rubéola e varicela (SCRV), também conhecida como tetra viral, aos 15 meses 

de vida. São necessárias duas doses para atingir o limiar de imunidade do rebanho e 

interromper a transmissão da doença; em concordância, a OMS recomenda duas doses da 

vacina de sarampo como padrão de atendimento para a prevenção do sarampo em todos 

os países. A imunidade induzida pela vacina é provavelmente perene ao longo da vida na 

grande maioria dos vacinados19,21.  

Além da vacinação contínua de novas coortes de nascimento, a prevenção de 

surtos de sarampo requer a identificação e vacinação de pessoas com alto risco com base 

na exposição ou na frequência de contato (por exemplo, crianças em idade escolar, 

estudantes universitários, viajantes internacionais e profissionais de saúde) e outras 
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pessoas com maior probabilidade de terem perdido a vacinação, como pessoas de 

comunidades carentes ou geográfica e socialmente isoladas19. 

Caxumba 

A caxumba, também conhecida por parotidite infecciosa, é causada por um vírus 

da família Paramyxoviridae, gênero Rubulavirus22. Seu genoma é composto por RNA de 

cadeia simples com 15.384 nucleotídeos que codificam duas glicoproteínas de superfície: 

fusão (F) e hemaglutinina-neuraminidase (HN); quatro proteínas do núcleo: 

nucleoproteína (NP), virião (V), matriz (M) e proteína grande (L – large protein); e a 

pequena proteína hidrofóbica (SH – small protein)23,24. 

Na ausência de qualquer medida preventiva, a caxumba é uma doença 

predominantemente infantil, ocorrendo principalmente entre crianças de 5 a 9 anos de 

idade, embora possa ocorrer em adolescentes e adultos23. É uma doença sistêmica aguda, 

que cursa com inflamação e edema da glândula parótida, febre, cefaleia, mal-estar e 

mialgia. O aumento do volume da glândula parótida ocorre dentro de 2 dias após o início 

dos sintomas e é acompanhada de dor ou sensibilidade à palpação. Os sintomas 

normalmente diminuem dentro de uma semana, e a resolução do quadro clínico ocorre 

em geral dentro de 10 dias25. Na maioria dos pacientes, a recuperação ocorre sem 

complicações, mas em alguns casos a infecção por esse vírus pode levar a meningite 

asséptica, encefalite, orquite, ooforite, pancreatite, surdez, cardite e nefrite26.  

A caxumba tem distribuição universal e apresenta variação sazonal, com 

predomínio de ocorrência de casos no inverno e na primavera. O principal fator associado 

à transmissão é o contato próximo, prolongado e frequente com indivíduos infectados, e 

a exposição a ambientes com aglomeração de pessoas25. 

Não há tratamento antiviral específico disponível contra a caxumba, sendo sua 

prevenção realizada através da imunização com vacina composta por vírus vivo atenuado.  

O primeiro isolamento do vírus da caxumba ocorreu em 1945, e em 1948 uma 

vacina inativada foi produzida, mas forneceu apenas imunidade de curta duração; seu uso 

foi descontinuado na década de 1970. Em 1967 o Food and Drug Administration (FDA), 

órgão regulatório norte-americano, licenciou a Mumpsvax, uma vacina de caxumba 

desenvolvida pelo Dr. Maurice Hilleman, criada a partir do vírus da caxumba que infectou 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nucleotides
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sua filha de cinco anos, Jeryl Lynn. Atualmente, mais de 10 cepas de vírus são usadas em 

todo o mundo para produzir a vacina de caxumba, mas a cepa Jeryl Lynn ainda é usada 

com maior frequência inclusive no Brasil, onde a vacina da caxumba é obtida pela 

atenuação da cepa RIT 4385 (derivada da cepa Jeryl Lynn) 27–29. 

A vacina de caxumba foi implementada no Brasil a partir de 1992; desde sua 

inserção no calendário nacional, a incidência de caxumba diminuiu 

significativamente25,30. Estima-se que, na ausência de imunização, 85% dos adultos sejam 

acometidos pela parotidite infecciosa, e 1/3 dos infectados não apresentem sintomas. A 

doença tem manifestações clínicas mais exuberantes no adulto quando comparado a 

crianças pequenas25. Após a introdução da vacina, a maioria dos casos de caxumba passou 

a ocorrer em adolescentes, adultos jovens e estudantes universitários30.  

 

Estratégia de Vacinação Contra Caxumba 

Atualmente a recomendação do calendário nacional de vacinação contra caxumba 

consiste na aplicação de duas doses, sendo a primeira aos 12 meses (SCR) e a segunda 

aos 15 meses de idade (SCRV)31. A vacina de caxumba produz uma infecção 

imperceptível ou leve, e não transmissível. Estudos determinaram que uma dose de vacina 

de caxumba ou SCR possui eficácia de 78%, enquanto a eficácia estimada do esquema 

com 2 doses da vacina é de 86%27.   

A presença de anticorpo IgG contra caxumba, observada em qualquer ensaio 

imunológico comumente utilizado, é evidência aceitável de imunidade à caxumba. 

Pessoas com resultado indeterminado ou negativo no teste sorológico devem ser 

consideradas suscetíveis à caxumba27.  

 

Surtos de Caxumba na Era pós-vacinação 

Apesar da cobertura relativamente alta com duas doses da vacina, surtos de 

caxumba vêm sendo descritos em diferentes regiões, e as razões para essa tendência ainda 

não estão precisamente definidas30. Em alguns surtos descritos nos últimos anos, a 

maioria dos casos ocorreu em pacientes que já haviam recebido 2 doses da vacina. Nos 

EUA, por exemplo, foram descritos surtos em 2006 e 2009 nos quais respectivamente 
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63% e 75% dos pacientes haviam sido vacinados de acordo com as recomendações 

oficiais. Dados semelhantes foram coletados durante o mais recente surto nos EUA em 

2016, em que 73% dos casos de caxumba ocorreram em indivíduos vacinados com 2 

doses da vacina SCR23. No Brasil, também foi relatado aumento dos casos de caxumba 

entre os anos de 2015 e 2016, afetando principalmente o Estado de São Paulo, que 

registrou 2.863 casos de caxumba durante o ano de 2016 32.  

A compreensão de determinantes da soropositividade à vacina de caxumba 

poderia favorecer o desenvolvimento de estratégias para melhorar a eficácia e efetividade 

da vacina.  

 

Hepatite A 

A Hepatite A (VHA) é causada por um vírus de RNA de fita simples da família 

Picornaviridae, gênero Hepatovirus. Existem seis genótipos do VHA, sendo que três 

infectam naturalmente primatas não humanos e quatro infectam o homem. Os genótipos 

mais frequentemente encontrados nas infecções humanas são os genótipos I e III33,34. 

O genoma do VHA é semelhante ao dos demais vírus da família Picornaviridae. 

A cadeia de RNA tem 7,5 Kb e possui três regiões: uma região não codificadora na 

extremidade 5´, de 732 a 740 nucleotídeos; uma parte intermediária, codificadora, com 

2.225 a 2.227 nucleotídeos; e uma porção não codificadora na extremidade 3´, com 40 a 

80 nucleotídeos35. 

As proteínas estruturais principais do VHA são VP1, VP2, VP3 e VP4. Essas 

proteínas são originadas a partir da proteína primária, por clivagem mediada pela protease 

3C, codificada na região P3, que também codifica a proteína VPg, associada ao RNA. A 

montagem do virion no citoplasma começa pela associação das proteínas estruturais VP0 

(formada pela VP2 e VP4), VP1 e VP3 que formam um complexo iniciador com 

coeficiente de sedimentação 5S. Cinco dessas estruturas se associam e formam um 

pentâmero de 14S; 12 desses pentâmeros formarão o capsídeo completo com 70S, que ao 

envolver o RNA genômico formará a partícula de 140S. Os epítopos importantes das 

proteínas estruturais, que induzem a formação de anticorpos neutralizadores, são 
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conformacionais e só aparecem após associação das proteínas nas partículas 14S e 70S 

ou no virion completo35. 

O VHA é responsável pela segunda doença infecciosa mais comum em viajantes, 

e é considerado a causa mais comum de hepatite viral aguda10,34, sendo, portanto, um 

grande problema de saúde pública.  

O VHA é eliminado nas fezes do hospedeiro infectado, de modo que sua 

transmissão ocorre por via fecal-oral, pelo consumo de água e alimentos contaminados 

por fezes36. Recentemente, a importância da transmissão sexual do VHA, principalmente 

entre homens que fazem sexo com homens, foi evidenciada em surtos identificados em 

diferentes países37–40. Ao contrário de outros picornavírus, as partículas de VHA não 

envelopadas são relativamente estáveis no ambiente, especialmente quando associadas à 

matéria orgânica, exibindo alto grau de resistência a pH e temperatura baixos, 

características que facilitam a transmissão fecal-oral por meio de água e alimentos 

contaminados por fezes39. 

A infecção pelo VHA causa um processo inflamatório agudo no fígado, que 

normalmente se resolve de forma espontânea, sem sequelas ou cronificação. O período 

de incubação da hepatite A varia em geral de 14 a 28 dias, podendo estender-se até 50 

dias. Os sintomas da hepatite A incluem febre, mal-estar, perda de apetite, diarreia, 

náusea, desconforto abdominal, mialgia, artralgia, dor de cabeça, colúria e icterícia33, e 

sua intensidade é variável, desde quadros leves até graves. Em alguns dos casos, a 

infecção resulta em insuficiência hepática aguda fulminante e morte, sendo que esse risco 

aumenta com a presença de doença hepática pré-existente40. Além disso, o desfecho 

clínico está fortemente associado à idade: os desfechos fatais mais frequentemente 

ocorrem nos grupos etários mais velhos. Crianças infectadas com menos de seis anos têm 

maior probabilidade de infecção assintomática, e apenas 10% desenvolvem 

icterícia. Entre crianças mais velhas e adultos, a infecção geralmente causa sintomas mais 

intensos, com icterícia ocorrendo em mais de 70% dos casos33.  

Estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas são infectadas anualmente pelo 

VHA no Brasil, e de acordo com a OMS, 212 milhões de casos de hepatite A aguda 

ocorreram em 2005; entretanto, devido ao curso muitas vezes assintomático ou subclínico 

da infecção, as estimativas de incidência são provavelmente subestimadas33,41. A 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hepatitis-a
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hepatitis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/arthralgia
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/jaundice
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incidência da hepatite A varia muito em diferentes países e está associada a fatores 

socioeconômicos que afetam a qualidade do saneamento e o acesso à água potável. A 

endemicidade para hepatite A pode ser caracterizada como alta, intermediária ou baixa; a 

endemicidade é alta nos países menos desenvolvidos, com condições sanitárias e de 

higiene muito precárias, onde a infecção ocorre principalmente durante a primeira 

infância e, embora predominantemente assintomática, pode levar à doença grave e 

fatalidade em alguns casos42–44. Em regiões de alta renda, o risco de adquirir infecção 

pelo VHA é baixo. Na maioria das regiões de renda média, há heterogeneidade da 

prevalência, variando de baixa a intermediária, e uma proporção substancial de 

adolescentes e adultos é suscetível à infecção pelo VHA45. Em alguns países com 

prevalência baixa, a doença predomina entre adultos que pertencem a grupos específicos 

de risco: viajantes com exposição a países onde a hepatite A é endêmica; usuários de 

drogas intravenosas; e homens que fazem sexo com homens43.  

Para o Brasil, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) estima que 

ocorram 130 casos novos de hepatite A por 100 mil habitantes/ano, e que mais de 90% 

da população com idade acima de 20 anos tenha tido exposição ao vírus; o país é 

considerado área de risco para a doença45. No entanto, um inquérito de exposição a 

hepatites virais realizado entre 2004 e 2009 nas capitais brasileiras e Distrito Federal 

observou que o país está em transição epidemiológica. Os resultados indicaram que os 

casos de hepatite A se concentram, em sua maioria, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste do país, regiões que são classificadas como de endemicidade intermediária. As 

regiões Sul e Sudeste apresentaram, nesse inquérito, estimativas de soroprevalência 

menores, sendo classificadas como regiões de baixa endemicidade46.  

 

Prevenção da Hepatite A 

Além de medidas higiênicas e de saneamento, a prevenção da hepatite A pode ser 

realizada através da vacina de VHA34.  

A vacina de VHA é produzida a partir de vírus inativados, altamente purificados, 

e sua imunogenicidade é comprovadamente elevada em diferentes estudos. A replicação 

viral não é observada após a imunização com a vacina inativada e a proteção contra o 

VHA é baseada principalmente na produção de anticorpos45. O nível mínimo de 
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anticorpos IgG anti-VHA para conferir proteção contra a doença não é estabelecido, mas 

por convenção geral assume-se que a proteção humoral contra o VHA é alcançada quando 

os níveis de IgG após vacinação atingem 10 a 33 mUl/mL, dependendo do fabricante da 

vacina e do imunoensaio utilizado47,48.  

 

Estratégia de Imunização Contra a Hepatite A 

As recomendações para imunização contra a hepatite A variam geograficamente, 

e dependem em grande parte do grau de endemicidade da doença, dos recursos 

econômicos e das prioridades das agências de saúde48.  

As recomendações iniciais para profilaxia da hepatite A incluíam a imunização de 

grupos específicos com risco acrescido de contrair a doença. Esses grupos incluíam 

viajantes a áreas com endemicidade intermediária e alta, homens que fazem sexo com 

homens, usuários de drogas intravenosas43, profissionais atuando em creches, cuidadores 

de primatas não humanos e pacientes em uso de produtos derivados do sangue. Além 

disso, a vacina vinha sendo indicada a pacientes com doença hepática crônica e indivíduos 

que trabalham com manipulação de alimentos, para os quais as consequências da infecção 

pelo VHA podem ser particularmente significativas, seja pela gravidade da doença ou 

pelo risco de transmissão a outras pessoas49,50. Embora essa política ainda seja apropriada 

em regiões de baixa ou alta endemicidade, proporcionando proteção individual aos 

vacinados e reduzindo o risco de pequenos surtos, ela teve pouco impacto na redução 

geral da carga de doença e na incidência da hepatite A na comunidade50. 

A introdução da estratégia de imunização infantil em regiões com alto risco de 

infecção demonstrou redução de 90 a 97% na incidência de hepatite A nessas regiões, 

como observado em estudos publicados após a introdução da vacina no Alasca51 e em 

outras regiões como Apúlia (Itália)52, Catalunha (Espanha)52,53 e ao norte de Queensland 

(Austrália)54. No Alasca, a incidência da hepatite A caiu para um nível sem precedentes 

de 0,1 casos /100.000 em regiões com cobertura vacinal de 50%-80%51.  

Em 1999, Israel tornou-se o primeiro país do mundo a introduzir a vacinação 

universal de VHA em duas doses para crianças aos 18 e 24 meses de idade55. Com uma 

cobertura vacinal de 85% a 90%, a incidência anual de hepatite A caiu 95% dentro de 2 

a 3 anos após o início do programa. A estratégia da vacinação universal levou a uma 
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diminuição acentuada nas taxas de ataque da hepatite A, não só em crianças, mas também 

em grupos etários mais velhos. Consequentemente, a imunização universal levou a uma 

mudança do estado de endemicidade do VHA, do nível intermediário para baixa 

endemicidade, com incidência anual de cerca de 2,5 casos /100.00055,56.  

Também em 1999, nos EUA, o Comitê Consultivo para Práticas de Imunização 

recomendou imunizar todas as crianças em 11 estados diante da maior incidência relatada 

de hepatite A em nível nacional (20 casos/100.000 habitantes). Apesar de uma cobertura 

vacinal relativamente baixa, esta ação levou a um declínio significativo de casos de 

hepatite A dentro de um curto período. Em 2006, a recomendação para imunizar crianças 

acima de 1 ano de idade foi estendida a todo o país. Em 2016, 12 países haviam 

incorporado a vacinação universal de VHA em crianças pequenas49,50.  

Stuurman et al. confirmaram o impressionante impacto da imunização universal 

sobre a incidência da infecção pelo VHA em uma revisão que reuniu 27 estudos realizados 

em países que adotaram essa estratégia. Todos os estudos, exceto um, mostraram uma 

redução acentuada na incidência de hepatite A, com declínio da infecção também em 

populações não vacinadas57. Embora a erradicação do VHA em todo o mundo permaneça 

uma meta ilusória, dados disponíveis sugerem que a imunização universal é a medida de 

saúde pública mais eficiente e apropriada para prevenção de hepatite A em muitas regiões. 

Esta abordagem é particularmente benéfica para países com endemicidade intermediária 

do VHA49, não sendo recomendada em países de alta endemicidade58. Essa aparente 

discrepância se deve ao fato de que, em países de alta endemicidade, a grande maioria da 

população tem infecção assintomática pelo VHA na primeira infância, tornando-se imune 

à infecção e aos quadros mais graves observados na adolescência e idade adulta. 

 

Imunização Contra Hepatite A em Dose Única 

As recomendações iniciais indicavam o uso de duas doses da vacina de VHA, com 

início após 12 meses de idade45. No entanto, alguns estudos sugerem que as taxas de 

soroproteção após a primeira dose da vacina inativada podem atingir 88% em 2 semanas, 

subindo para 97% - 100% após vários meses e antes da administração da dose de reforço, 

o que tornaria dispensável a segunda dose da vacina59–62. 
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Embora alguns estudos tenham mostrado que os títulos de anticorpos produzidos 

após uma dose da vacina sejam inferiores aos títulos induzidos após duas doses63, e a 

duração da proteção conferida pela vacina tenha sido avaliada predominantemente em 

indivíduos que receberam 2 ou mais doses da vacina64,65, sendo proporcional à intensidade 

da resposta sorológica após a vacinação66, a imunogenicidade com uso de dose única é 

considerada excelente, e atualmente o esquema com dose única é amplamente aceito67. 

No Brasil, a vacina de VHA foi introduzida no calendário nacional a partir de 2014, sendo 

atualmente indicada em dose única aos 15 meses de idade31,34,63,67.  

 

Heterogeneidade da resposta a vacinas 

Tradicionalmente a resposta a uma vacina é aferida através da sua eficácia clínica, 

ou capacidade de prevenir a ocorrência de doença entre vacinados em contextos 

controlados tais como ensaios clínicos; ou através da sua imunogenicidade, geralmente 

aferida pelo surgimento ou aumento de títulos de anticorpos correlacionados com 

proteção contra a doença. O termo efetividade refere-se à capacidade de conferir proteção 

contra a doença entre vacinados em contextos de vida real68,69. 

Diversos fatores podem influenciar a resposta imune após a vacinação. Entre eles, 

podemos citar o tipo, dose e a via de administração da vacina70,71; o uso de adjuvantes71; 

a administração de doses adicionais ou boosters72; fatores genéticos73,74; e fatores 

individuais como idade75,76, sexo77,78e comorbidades79–82. Além disso, a resposta imune 

desencadeada por algumas vacinas, em especial aquelas de administração oral como as 

vacinas de poliomielite83 e rotavírus84, parece ser inferior entre indivíduos de países em 

desenvolvimento quando comparada a indivíduos de países de nível socioeconômico mais 

alto. Múltiplos fatores podem influenciar o desempenho de vacinas em regiões 

socialmente desfavorecidas, incluindo fatores nutricionais, menor frequência e duração 

de aleitamento materno, influência de anticorpos maternos com passagem 

transplacentária, interferência com outras infecções e fatores genéticos68,69.  

A descrição da soropositividade a vacinas de doenças de importância clínica e 

epidemiológica como a caxumba, sarampo e hepatite A, bem como a análise de potenciais 
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fatores associados à imunogenicidade decorrente da vacinação, poderão auxiliar o 

desenvolvimento de estratégias para melhorar a resposta vacinal na população pediátrica. 
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Objetivo Geral 

 

Avaliar a soropositividade, aferida através da dosagem de anticorpos após a 

administração de vacinas de hepatite A (presença de anticorpos totais), caxumba e 

sarampo (títulos de anticorpos IgG) em crianças acompanhadas no estudo Materno-

Infantil no Acre (Estudo MINA), e investigar fatores demográficos, clínicos e nutricionais 

associados. 

 

Objetivos específicos 

● Descrever a frequência e porcentagem de crianças acompanhadas no 

Estudo MINA com adesão às vacinas conforme a recomendação do 

calendário infantil do PNI 

● Descrever a frequência e porcentagem de crianças acompanhadas no 

Estudo MINA com soropositividade após as vacinas de hepatite A, 

caxumba e sarampo 

● Investigar fatores sociodemográficos e clínicos associados a adesão às 

vacinas de caxumba, sarampo e hepatite A 

● Investigar fatores sociodemográficos, clínicos e nutricionais associados a 

maiores títulos de anticorpos contra caxumba e sarampo 

● Investigar fatores sociodemográficos, clínicos e nutricionais associados a 

soropositividade após as vacinas de hepatite A, caxumba e sarampo 
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Métodos 

 

Desenho do estudo:  

Estudo de coorte utilizando dados de base populacional do Estudo MINA.  

 

População, amostragem e seleção de participantes 

O Estudo MINA integra um grupo de pesquisas epidemiológicas sobre condições 

de saúde e nutrição materno infantil no Acre, Amazônia Ocidental Brasileira. Constituiu 

uma coorte de nascimentos de base populacional em Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, 

localizado na região Norte do Brasil.  

O Município de Cruzeiro do Sul é o segundo maior no Estado do Acre, sendo 

considerado o mais importante polo turístico e econômico no interior do Estado. Em 2015, 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cruzeiro do Sul 

possuía uma população estimada de 81.519 habitantes, sendo 50% mulheres. O Índice de 

Desenvolvimento Humano de Cruzeiro do Sul, de acordo com o último censo 

demográfico, é de 0,664 (IBGE, 2010). Em 2013 foram registrados 1.783 nascimentos, 

dos quais 96% ocorreram na maternidade do município. Cruzeiro do Sul está a cerca de 

640 km da capital do Acre, Rio Branco. Com base no censo demográfico de 2010, apenas 

12,7% dos domicílios tinham acesso a saneamento adequado85,86. 

 

Figura 1: Localização do município de Cruzeiro do Sul, Acre – Estado Brasileiro localizado no 
sudoeste da região norte do país, na Floresta Amazônica (Fonte: Costa, et al, 201087) 
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O recrutamento de neonatos e suas mães foi realizado logo após o nascimento, 

durante o período de permanência na maternidade. Os critérios de inclusão foram: (i) 

mães – bebês nascidos vivos cujo parto/nascimento tenha sido realizado no Hospital 

Estadual da Mulher e da Criança do Juruá, no período de 1º de julho de 2015 a 30 de 

junho de 2016; (ii) e ter residência fixa no município de Cruzeiro do Sul. As puérperas 

elegíveis foram convidadas a participar e informadas sobre os objetivos do estudo; a 

participação foi voluntária e formalmente registrada mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Os participantes foram acompanhados pela equipe 

de pesquisa após 30-45 dias por entrevistas telefônicas e aos 6, 12, 18 e 24 meses em 

avaliações presenciais. 

Para o presente estudo, foram incluídas crianças acompanhadas no Estudo MINA 

que preencheram os seguintes critérios de inclusão: 

● Possuir formulário de acompanhamento da visita de 2 anos de idade 

● Possuir amostra de sangue da visita de 2 anos de idade disponível para 

análise da imunogenicidade vacinal 

Além disso, para o presente estudo, foram excluídas da análise de 

imunogenicidade as crianças gemelares. 

Coleta de dados 

A coleta e o processamento de dados do Estudo MINA foram realizados por meio 

de dispositivos eletrônicos móveis (personal digital assistants, PDAs), obtidos por 

empréstimo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e tablets 

programados para permitir a entrada de respostas durante o trabalho de campo, com base 

nos questionários desenvolvidos para cada fase de coleta de dados (dados de linha de 

base, avaliações no parto e seguimento da mãe e bebê). Rotinas para verificação dos dados 

foram elaboradas e integradas ao programa de coleta de informações ainda em campo. 

Uma base de dados mestre foi criada para combinar todas as informações coletadas, com 

checagem de consistência. Além disso, um dicionário de dados foi criado detalhando 

códigos, nomes, tipos e categorias ou intervalo de valores de cada variável. A limpeza 

dos dados foi realizada em vários pontos, depois de cada fase de coleta. Toda a 

mesclagem, gestão e análise de dados foram feitas utilizando o software Stata versão 13 

ou superior.   
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A coleta de dados foi realizada nas seguintes fases: (i) inquérito no momento do 

parto na maternidade, para registro de dados sobre condições de saúde e coleta de 

amostras sanguíneas da puérpera, do cordão umbilical, registro de peso e comprimento 

da criança ao nascer; (ii) entrevistas telefônicas com a mãe e/ou responsável pelo bebê 30 

a 45 dias após o parto, com registro de dados sobre período de puerpério; (iii) seguimento 

das mães e de seus bebês por meio de entrevistas domiciliares para avaliação 

antropométrica (mãe e bebê, aos 6, 12 e 24 meses após o parto) e coleta de amostras 

sanguíneas e de swab anal aos 12 e 24 meses de idade dos bebês, com aplicação de 

questionários estruturados para investigação de exposições de interesse. 

Após a concordância com a participação na pesquisa e ainda durante a estadia 

hospitalar, as mães responderam à primeira entrevista por meio de formulário estruturado 

com informações de contato e questões relacionadas a variáveis socioeconômicas, 

demográficas e histórico de saúde, assim como tipo de parto e estilo de vida da mãe.  

Na visita de 24 meses as mães responderam a uma entrevista por meio de 

formulário estruturado com informações sociodemográficas e domiciliares, condições de 

saúde e morbidade da criança, cuidados e atividades desenvolvidas com a criança, 

práticas alimentares gerais na primeira infância, condições de saúde da mãe, consumo e 

práticas alimentares maternas, desenvolvimento infantil, avaliação odontológica, e exame 

antropométrico. 

As informações sobre o estado de vacinação foram coletadas de cartões de 

imunização apresentados aos pesquisadores de campo e relatórios verbais das mães das 

crianças acompanhadas aos 24 meses na coorte MINA. Caso o cartão não estivesse 

disponível ou não houvesse registro da vacinação, as mães informavam o total das doses 

das vacinas aplicadas na criança. 

 A equipe de entrevistadores foi submetida a treinamento prévio, durante o qual 

foi utilizado o manual de treinamento do entrevistador do Estudo MINA-Brasil. Os dados 

obtidos com as entrevistas foram registrados pela equipe de campo nos tablets e seguiram 

rotina de exportação e verificação de consistência dos dados semanalmente, sob 

supervisão de pesquisadores de pós-doutorado da equipe de coordenação do Estudo 

MINA-Brasil sediada Faculdade de Saúde Pública (FSP), Universidade de São Paulo 
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(USP), com devolutivas à equipe de campo sobre inconsistências para correção e revisão 

sempre que necessário. 

 

Variáveis sociodemográficas, obstétricas e neonatais 

 Através do questionário semiestruturado foram coletados dados para a linha de 

base sobre fatores: a) sociodemográficos: idade materna (anos), escolaridade materna 

(anos), cor da pele autorreferida (branca, preta, parda, amarela ou indígena), casada ou 

mora com companheiro (sim/não), exerce atividade remunerada (sim/não), presença de 

bens de consumo (televisão, aparelho de som, computador, aparelho de DVD, internet, 

TV a cabo, fogão a gás, geladeira, liquidificador, ferro elétrico, micro-ondas, jogo de sala, 

telefone fixo, telefone celular, bicicleta, motocicleta, carro, posse de terras e criação de 

gado, para cálculo de índice de riqueza domiciliar); b) relacionados às características 

obstétricas da mulher: primiparidade (sim/não), número de consultas de pré-natal e tipo 

de parto (normal/cesárea); e c) relacionados ao bebê: sexo, peso ao nascer (gramas), cor 

da pele (estimada a partir da cor dos pais) e idade gestacional (IG) final (semanas)88. 

  O número de consultas de pré-natal, o tipo de parto, o peso ao nascer e a idade 

gestacional foram observações obtidas por meio de revisão de prontuários médicos da 

maternidade.   

 Para avaliação do nível socioeconômico das participantes do estudo, calculou-se 

o índice de riqueza baseado na posse de bens de consumo e utilidades domésticas no 

domicílio conforme descrito por Filmer & Pritchett (2001)89. O índice de riqueza foi 

obtido a partir da análise de componentes principais. O primeiro componente principal 

explicou 22,8% da variação entre as famílias, o qual foi usado para derivar pesos (que se 

encontram entre parênteses) para cada item considerado dentro do domicílio: televisão 

(0,215), aparelho de som (0,101), computador (0,324), aparelho de DVD (0,206), internet 

(0,309), TV a cabo (0,253), fogão a gás (0,133), geladeira (0,244), liquidificador (0,294), 

ferro elétrico (0,322), micro-ondas (0,277), jogo de sala (0,252), telefone fixo (0,223), 

telefone celular (0,228), bicicleta (0,050), motocicleta (0,211), carro (0,274), posse de 

terras (-0,040) e criação de gado (-0,038). Os escores gerados foram então somados para 

produzir um índice de riqueza domiciliar estimado, que foi por fim categorizado em tercis. 

A utilização desse método se deu por refletir melhor a situação econômica familiar 



20 

 

quando comparado à informação sobre renda mensal familiar, que pode ser mais 

imprecisa e difícil de se obter89.  

A paridade foi entendida como número de gestações que resultaram em nascidos 

vivos, natimortos ou casos de abortos, tendo sido classificadas em primigesta: a) sim (para 

mães vivenciando a primeira gestação); e b) não (caso a mãe tenha engravidado 

previamente). 

 A informação de IG final foi coletada a partir do prontuário médico. Menos de 

1% dos bebês nascidos vivos da coorte de nascimentos MINA-Brasil (0,7%) não tiveram 

qualquer informação sobre IG final registrada no prontuário médico da maternidade. Para 

tais casos, adotou-se o peso do bebê ao nascer como percentil 50 ou escore Z equivalente 

a 0 por sexo segundo os padrões internacionais do Projeto INTERGROWTH-21st para 

imputação de valor para IG final90. 

 O peso ao nascer foi obtido pela equipe de profissionais da maternidade com 

balança médica pediátrica digital Toledo Junior (Toledo do Brasil Indústria de Balanças 

Ltda., São Bernardo do Campo, SP, Brasil), com capacidade para 15 kg e variação de 

0,005 kg. A aferição diária dessas balanças foi realizada por aluno de doutorado do Estudo 

MINA-Brasil durante o período de coleta de dados. O peso ao nascer dos bebês foi 

classificado em baixo peso ao nascer (BPN) quando inferior a 2500 g, peso adequado (≥ 

2500 e < 4000 g) e macrossomia quando superior a 4000 g, de acordo com os critérios da 

OMS91. Os bebês foram classificados segundo IG ao nascer em: prematuro (> 21 e < 37 

semanas de gestação), a termo (≥ 37 e < 42 semanas de gestação) ou pós-termo (≥ 42 

semanas de gestação)92. A relação peso ao nascer/idade gestacional (PN/IG) foi 

determinada conforme os padrões internacionais do Projeto INTERGROWTH-21st para 

dimensões do recém-nascido90. Os bebês foram classificados, de acordo com a relação 

peso ao nascer para IG, em pequeno para idade gestacional (PIG < -2 escores Z); 

adequado para a idade gestacional (AIG entre -2 e +2 escores Z); e grande para a idade 

gestacional (GIG > +2 escores Z). 
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Procedimentos laboratoriais 

Logística laboratorial 

As amostras de sangue coletadas na visita de 2 anos de idade foram centrifugadas 

no laboratório de campo instalado na Universidade Federal do Acre, para a separação do 

plasma. Após a centrifugação o plasma foi congelado e transportado, em gelo seco, para 

o Laboratório de Nutrição Humana do Departamento de Nutrição da FSP/USP, onde 

foram armazenadas a -70ºC e posteriormente utilizadas para determinar a presença de 

anticorpos totais da hepatite A e o título de anticorpos IgG de caxumba e de sarampo. 

Sorologias de Caxumba, Hepatite A e Sarampo 

Para o teste sorológico de caxumba foi utilizado o kit Ridascreen Mumps Virus 

IgG, R-Biopharm – Alemanha. Trata-se de um ensaio imunoenzimático quantitativo 

indireto. Nesse teste, antígenos purificados são ligados à microplaca onde os anticorpos 

presentes na amostra do paciente fixam-se aos antígenos e são determinados após a 

incubação com anticorpos anti-humanos marcados com enzimas (conjugados). As 

enzimas convertem o substrato incolor (H2O2/TBM) em um produto azul e a reação 

enzimática é finalizada mediante a adição de ácido sulfúrico, que muda a cor da mistura 

de azul para amarelo. A medição final é feita em um fotômetro a 450 nm com um 

comprimento de onda de referência >620 nm. O limite mínimo de detecção do teste é de 

3 UI/L e o ponto de corte (cut-off) indicado para positividade do teste é de 14 UI/L. 

 Para determinação da presença de anticorpos contra o VHA foi utilizado o kit 

HAV Ab, Dia.Pro – Itália. O teste baseia-se no princípio de competição, no qual o 

anticorpo presente na amostra compete com um anticorpo específico anti-VHA, marcado 

com peroxidase de rábano, por uma quantidade fixa de antígeno na fase sólida. Os 

micropoços são revestidos com um VHA purificado e inativado. A amostra do paciente é 

adicionada ao micropoço e os anticorpos anti-VHA são capturados pela fase sólida. Após 

a lavagem, o conjugado enzimático é adicionado, ligando-se ao antígeno VHA livre, se 

ainda presente na placa. A placa é lavada para remover o conjugado não ligado e, em 

seguida, o substrato é adicionado. Na presença de peroxidase, o substrato incolor é 

hidrolisado até a obtenção de um produto colorido, cuja intensidade óptica pode ser 

medida; seu valor é inversamente proporcional à quantidade de anticorpos anti-VHA 

presentes na amostra.  
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 Para a aferição de títulos anticorpos contra sarampo foi utilizado o kit Anti-

measles vírus ELISA IgG, Euroimmun AG, que tem como limite mínimo de detecção 8 

UL/ml e ponto de corte entre 200 e 275 UI/ml. O teste baseia-se em um ensaio 

imunoenzimático quantitativo do tipo indireto. 

 

Análise Estatística 

O desfecho principal analisado neste estudo foi a imunogenicidade vacinal, 

avaliada através da presença de anticorpos totais (soropositividade) contra VHA, 

soropositividade e títulos de anticorpos IgG contra caxumba e sarampo em amostra de 

plasma coletada na visita realizada aos 2 anos de idade. Foram consideradas covariáveis 

do estudo dados sociodemográficos, estado nutricional e desenvolvimento, e 

comorbidades com potencial efeito confundidor sobre a resposta a vacinas. 

As características sociodemográficas e clínicas dos participantes foram descritas 

através de frequências, porcentagens, médias, desvios-padrão, medianas e intervalos 

interquartis conforme apropriado, além dos respectivos intervalos de confiança 95%. Os 

participantes com e sem vacinação completa e aqueles vacinados com ou sem 

soropositividade para cada vacina foram comparados quanto a variáveis 

sociodemográficas e clínicas. Títulos de anticorpos contra caxumba e sarampo foram 

comparados entre participantes vacinados conforme potenciais preditores. Para 

comparação entre os grupos foi utilizado o teste de qui-quadrado ou exato de Fisher para 

as variáveis categóricas, e o teste t ou teste das somas dos postos de Wilcoxon-Mann 

Whitney para as variáveis contínuas. Modelos de regressão de regressão de Poisson com 

ajustes múltiplos com variância robusta foram utilizados para avaliar o efeito 

independente de diferentes determinantes da incompletude vacinal e da falha na 

soropositividade para sarampo, caxumba e hepatite. Foi adotada a seleção hierárquica de 

variáveis independentes90, classificando as variáveis explicativas em níveis proximal, 

intermediário e distal93, conforme descrito nas Figuras 1 e 2. As análises foram realizadas 

partindo-se dos componentes distais, sendo selecionadas as variáveis que apresentaram 

associação na análise univariada com p-valor ≤0,1, e mantidas nos modelos subsequentes 

as variáveis com p-valor menor ou igual a 0,1, até a construção do último modelo. 

O pacote estatístico Stata 15.1 (StataCorp. CollegeStation, TX: StataCorp LP) foi 

utilizado em todas as análises. 
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Foi utilizado o banco de dados do Projeto MINA com inclusão de todas as crianças 

elegíveis para o presente estudo. Assumindo um tamanho amostral disponível de 

aproximadamente 700 participantes e uma porcentagem de adesão vacinal ou 

soropositividade aos agentes considerados de 90%, estimamos através do método exato 

binomial que o estudo teria 80% de poder para descrever estimativas de adesão vacinal 

ou soropositividade com intervalo de confiança 95% de 88 a 92%. 

 

Figura 2: Modelo Conceitual hierárquico para o desfecho incompletude vacinal 
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Figura 3: Modelo Conceitual hierárquico para o desfecho falha na soropositividade
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Aspectos Éticos 

O presente estudo foi submetido à avaliação pelo Comissão para Análise de 

Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, e obteve a aprovação para isenção de aplicação de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) específico sob o parecer nº 3.401.859, 19/06/2019 (Anexo 

1), uma vez que todos os participantes incluídos no Projeto MINA, aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo sob 

o parecer nº 872.613, 13/11/2014, consentiram formalmente com a participação no estudo 

mediante assinatura de TCLE. 

Os preceitos éticos estabelecidos foram respeitados no que se refere a zelar pela 

legitimidade das informações, privacidade e sigilo de dados identificadores dos 

participantes.  
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Resultados 

Fluxograma de seleção e características de participantes do estudo 

No estudo MINA, foram recrutadas 1.881 mulheres entre julho de 2015 e junho 

de 2016. Ocorreram entre os 1.881 nascimentos 128 óbitos infantis, 184 recusas e 18 

perdas de seguimento, além disso, 305 participantes viviam em área rural e foram 

excluídos do estudo.  

A coorte do projeto MINA foi composta por 1.246 crianças, sendo que apenas 

1241 foram elegíveis para o seguimento de 2 anos (entre as visitas de 1 ano e 2 anos, 

ocorreram 5 óbitos infantis). Houve 42 recusas, e perda de seguimento de 331 

participantes (154 não foram encontrados; 65 mudaram para outra cidade; 17 mudaram 

para área rural; 94 não compareceram à avaliação; 1 óbito materno).  

Foram avaliadas então, no seguimento de 2 anos, 868 crianças; e para o presente 

estudo, dentre as crianças avaliadas no seguimento de 2 anos de idade, foram excluídos 

da análise crianças gemelares (n=13) e sem cartão de vacinação (n= 30), totalizando 825 

crianças com informação sobre vacinação registrada no banco de dados do Estudo MINA-

BRASIL. Destas, 632 crianças tiveram coleta de sangue realizada na visita de 2 anos94.  

Para o presente estudo foram realizadas 632 sorologias para caxumba, 631 para 

hepatite A (pois não havia amostra suficiente para 1 participante) e 623 para sarampo 

(amostra insuficiente para 9 participantes). A Figura 4 detalha a composição da casuística 

de pesquisa. 
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Figura 4: Fluxograma de seleção de participantes do estudo considerados na análise sobre 
adesão às vacinas e soropositividade. 

 

A Tabela 2 apresenta as características sociodemográficas das crianças 

participantes da coorte MINA na visita de 2 anos com informações disponíveis sobre a 

carteira vacinal (N=825). A idade média das crianças, em meses, foi de 23,86 com desvio 

padrão (DP) de 1,45 (mínimo 21,18 e máximo 28,82 meses, dados não apresentados em 
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tabela). Metade das crianças (49,70%) eram do sexo masculino e quase a totalidade 

(92,59%) apresentavam a cor da pele parda (informação deriva da cor de pele 

autorreferida dos pais).  

A idade média materna no momento do parto foi de 25,6 anos com DP de 6,57 

(mínimo 13 e máximo 45, dados não apresentados em tabela). A maioria das mães referiu 

ser de cor parda (77,53%), mais da metade (52,10%) tinha mais de 9 anos de educação 

formal, 77,53% declararam viver com o companheiro e 37,16% das mães eram 

beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF). 
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Tabela 2:Características sociodemográficas de crianças da coorte de nascimento MINA que apresentaram 

informações sobre vacinação na visita de 24 meses (N=825) 

Característica Frequência IC95% 

Idade média em meses das crianças 
(desvio padrão) 

23,86 (1,45) 23,75 – 23,97 

Sexo masculino (%) 410 (49,70) 46,66 - 53,43 

Cor da pele*1 

Branca (%) 

Negra (%) 
Parda (%) 

Indígena (%) 

 

44 (5,43) 

8 (0,99) 
750 (92,59) 

8  (0,99) 

 

3,80 - 7,44 

0,44 - 2,22 
90,11 - 94,34 

0,44 - 2,22 

Idade materna média (desvio padrão) 25,55 (6,57) 24,93 – 25,95 

Cor da pele materna*1 

Branca (%) 
Negra (%) 

Parda (%) 

Indígena (%) 
Amarela (%) 

 

108 (13,33) 
28 (3,46) 

628 (77,53) 

7 (0,86) 
39 (4,81) 

 

10,63 - 15,99 
1,90 - 4,73 

74,18 - 80,75 

0,34 - 2,00 
3,67 - 7,27 

 Escolaridade materna*1 

<=9 anos (%) 
10 - 12 anos (%) 

>12 anos (%) 

 

226 (27,90) 
422 (52,10) 

162 (20,00) 

 

25,73 - 32,88 
47,23 - 55,08 

16,64 - 22,90 

Mãe é casada ou mora com 

companheiro*1 (%) 

 

628 (77,53) 

74,01 - 80,60 

Recebe bolsa família*1 (%) 301 (37,16) 35,17 - 42,83 

*1 Totais diferem devido informações ausentes. 

 

Quanto às características obstétricas (Tabela 3), mais da metade das mães que 

participaram do estudo (58,89%) declararam gestações anteriores. A maioria (80,49%) 

teve mais de 6 consultas de pré-natal durante a gestação, quase a totalidade (90,55%) teve 

idade gestacional final entre 37 e 42 semanas e 52,36% tiveram parto normal enquanto 

47,64% tiveram parto cesárea.  

 O peso médio das crianças ao nascer foi de 3,26 kg (DP 0,51; mínimo 1,91, 

máximo 4,39 kg) e a maioria (95,15%) tinham peso adequado para a idade gestacional. 
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Tabela 3: Características obstétricas e neonatais de crianças da coorte de nascimento MINA incluídas no 

estudo (n=825) 

Característica Frequência IC95% 

Primeira gestação*1 (%) 333 (41,11) 38,20 - 45,95 

Quantidade de consultas pré-natal*1  

<6 (%) 

    ≥6 (%) 

 

160 (19,51) 

660 (80,49) 

 

17,03 - 23,31 

76,70 - 82,97 

Idade gestacional final 

< 37 semanas (%) 

>=37 a <42 semanas (%) 
>=42 semanas (%) 

 

68 (8,24) 

747 (90,55) 
10 (1,21) 

 

5,96 - 10,23 

88,25 - 92,83 
0,63 - 2,58 

Tipo de parto 

Normal (%) 
Cesárea (%) 

 

432 (52,36) 
393 (47,64) 

 

46,26 - 54,04 
45,96 - 53,74 

Peso médio da criança o nascer (desvio 
padrão) *1 

3,26 (0,51) 3,23 – 3,30 

Peso ao nascer/Idade Gestacional (IG)*1             

    Pequeno para IG (%) 

Adequado para IG (%) 

Grande para IG (%) 

 

5 (0,61) 

784 (95,15) 

35 (4,25) 

 

0,17 - 1,55 

93,55 - 96,90 

2,60 - 5,74 

 *1 Totais diferem devido informações ausentes; IG = Idade gestacional final 

 

 

Frequência de crianças acompanhadas no Estudo MINA com vacinação básica 

completa e fatores associados  

A Tabela 4 descreve a frequência e porcentagem de adesão às vacinas 

recomendadas para a faixa etária de acordo com o calendário vacinal. A frequência foi 

descrita entre as crianças avaliadas que tinham respostas do questionário estruturado da 

visita de 2 anos, sendo um total de 855 crianças. Dentre as crianças avaliadas 825 

(96,49%) apresentaram a carteira de vacinação. Das vacinas recomendadas, as que 

apresentaram menor adesão foram febre amarela (93,70%), SCR (90,55%), SCRV 

(76,73%) e hepatite A (74,91%). As demais vacinas apresentaram cobertura acima de 

96%. 
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Tabela 4: Adesão às vacinas de acordo com a caderneta de imunização das crianças acompanhadas 
no Estudo MINA (N=855) 

Características N (%) IC 95% 

Apresentou a carteira de 

vacinação  
825 (96,49) 95,03 – 97,62 

Vacinas*1 

BCG 

Hepatite B  

Rotavírus  
Meningocócica  

Pneumocócica  

VIP VOP  
Pentavalente 

Tríplice viral (SCR) 

Tetra viral (SCRV) 

Febre amarela  
Hepatite A  

 

823 (99,76) 

823 (99,76) 

814 (98,67) 
817 (99,03) 

818 (99,15) 

818 (99,15) 
823 (96,76) 

747 (90,55) 

633 (76,73) 

773 (93,70) 
618 (74,91) 

 

99,13 – 99,97 

99,13 – 99,97 

97,63 – 99,33 
98,10 – 99,58 

98,26 – 99,66 

98,26 – 99,66 
99,13 – 99,97 

88,34 – 92,46 

73,69 – 79,57 

91,82 – 95,26 
71,80 – 77,83 

*1 Informação ausente para 30 participantes 
IC: intervalo de confiança  

 

Os fatores que mostraram associação estatisticamente significante com a adesão 

ao esquema completo da vacina de SCR na análise não ajustada foram cor da pele materna 

não branca (p=0,002), não exercer atividade remunerada (p=0,023), primeira gestação 

(p=0,001), maior frequência de consulta pré-natal (p<0,001), e a criança não frequentar a 

creche (p=0,007). Para a vacina de hepatite A, o estado civil (casada ou vivendo com 

companheiro) foi o único fator que mostrou associação estatisticamente significativa com 

a adesão vacinal (p=0,006). A Tabela 5 relaciona as variáveis sociodemográficas com a 

porcentagem de participantes que receberam as 2 doses das vacinas de sarampo e 

caxumba e a dose única da vacina de hepatite A. 
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Tabela 5: Adesão às vacinas de SCR e Hepatite A de acordo com características sociodemográficas e 

clínicas na análise univariada 

Características Total Vacina SCR %  

(IC95%) 
p-

valor 

Vacina VHA%  

(IC95%) 
p-valor 

Variáveis Distais 

Sexo da criança*1 

Masculino 

Feminino 

 

410 

415 

 

72,93 (68,35 – 77,17) 

78,07 (73,78 – 81,96) 

 

0,086 

 

74,63 (70,13 – 78,78) 

75,18 (70,73 – 79,26) 

 

0,856 

Cor da pele materna*3 

Branca 

    Não Branca 

 
108 

702 

 
63,89 (54,08 – 72,91) 

77,64 (74,37 – 80,67) 

 

0,002 

 
68,52 (58,88 – 77,12) 

76,35 (73,03 – 79,45) 

 
0,079 

Atividade remunerada*4 

     Sim 

     Não 

 

385 

438 

 

71,95 (67,17 – 76,38) 

78,77 (74,63 – 82,51) 

 

0,023 

 

74,55 (69,89 – 78,82) 

75,34 (71,03 – 79,31) 

 

0,792 

Índice de riqueza*¹ 

Primeiro tercil  

Segundo tercil 
    Terceiro tercil  

 

274 

277 
274 

 

76,64 (71,18 – 81,52) 

73,29 (67,66 – 78,40) 
76,64 (71,18 – 81,52) 

 

0,571 

 

73,36 (67,71 – 78,50) 

76,17 (70,71 – 81,01) 
75,18 (69,63 – 80,18) 

 

 

0,742 

Escolaridade materna*3 

<=9 anos  

10 a 12 anos  

    >12 anos 

 

226 

422 

162 

 

78,32 (72,37 – 83,51) 

75,59 (71,20 – 79,62) 

72,84 (65,30 – 79,52) 

 

 

0,457 

 

78,32 (72,37 – 83,51) 

73,22 (68,73 – 77,39) 

76,54 (69,25 – 82,83) 

 

 

0,329 

Idade materna*1 

<19 

19 | - 35 

>=35 

 

123 

613 

89 

 

82,11 (74,18 – 88,44) 

73,90 (70,23 – 77,33) 

77,53 (67,45 – 85,70) 

 

0,138 

 

69,92 (61,00 – 77,86) 

75,04 (71,41 – 78,42) 

80,90 (71,19 – 88,46) 

 

 

0,189 

Vive com companheiro*3 

Sim 

Não 

 

628 

182 

 

75,48 (71,92 – 78,80) 

76,92 (70,11 – 82,83) 

 

0,689 

 

 

77,55 (74,08 – 80,75) 

67,58 (60,26 – 74,32) 

 

0,006 

Variáveis Intermediárias 

Primeira gestação*3 

Sim  

Não 

 

333 

477 

 

81,98 (77,42 – 85,96) 

71,49 (67,21 – 75,50) 

 

0,001 

 

77,18 (72,29 – 81,58) 

74,00 (69,82 – 77,89) 

 

0,303 

Prematuridade*1 

 Sim  

     Não 

 

68 

757 

 

79,41 (67,88 – 88,26) 

75,17 (71,93 – 78,21) 

 

0,435 

 

76,47 (64,62 – 85,91) 

74,77 (71,52 – 77,83) 

 

0,757 

Variáveis Proximais 

Histórico de doenças*2 

   Sim 

   Não 

 

364 

460 

 

75,55  (70,80 – 79,88) 

75,43  (71,24 – 79,30) 

 

0,970 

 

73,90 (69,07 – 78,34) 

75,65 (71,46 – 79,51) 

 

0,565 

Tipo de parto*1 

    Normal 

 

432 

 

74,54 (70,15 – 78,58) 

 

0,493 

 

73,15 (68,70 – 77,27) 

 

0,221 
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    Cesárea 393 76,59 (72,09 – 80,69) 76,84 (72,35 – 80,92) 

Aleitamento 24 meses*1 

   Sim  
   Não 

 

287 
538 

 

74,91 (69,48 – 79,82) 
75,84 (71,99 – 79,40) 

 

0,769 

 

71,78 (66,19 – 76,91) 
76,58 (72,77 – 80,10) 

 

0,130 

Consultas pré-natal*5 

     < 6 

     >= 6 

 

160 

660 

 

63,13 (55,15 – 70,61) 

78,79 (75,47 – 81,85) 

 

0,000 

 

70,00 (62,26 – 76,98) 

76,36 (72,93 – 79,56) 

 

0,095 

Frequenta creche*1 

Sim 

Não 

 

20 

805 

 

50,00 (27,20 – 72,80) 

76,15 (73,05 – 79,05) 

 

0,007 

 

70,00 (45,72 – 88,11) 

75,03 (71,89 – 77,99) 

 

0,608 

*¹ Informação ausente para 30 participantes *² Informação ausente para 31 participantes *³ Informação ausente para 45 

participantes. *4 Informação ausente para 32 participantes *5 Informação ausente para 35 participantes 
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Com o objetivo de avaliar o impacto independente das variáveis 

sociodemográficas nos desfechos de incompletude vacinal ou falha na adesão à vacina de 

SCR e vacina de hepatite A, foram construídos modelos de regressão de Poisson com 

ajustes múltiplos. Todos os modelos foram ajustados para os possíveis fatores de confusão 

de acordo com o nível hierárquico, e os modelos finais são apresentados na tabela. A 

população analisada foram as 825 crianças que possuíam caderneta de vacinação no 

momento da avaliação de 24 meses.  

Entre as 825 crianças com registro de vacinas a partir da caderneta de vacinação, 

foi observado que a cor de pele materna branca (p=0,005), exercer atividade remunerada 

(p=0,016), multiparidade (p<0,001), menor número de consultas pré-natal (p<0,001), e 

frequentar creche (p=0,007) estavam associados com maior risco de não adesão à vacina 

de SCR.  

Para o desfecho adesão à vacina de Hepatite A, a cor da pele materna branca 

(p=0,027) e não viver com o companheiro (p=0,002) associaram-se a maior risco de não 

adesão à vacina. A Tabela 6 apresenta o modelo final da análise com ajustes múltiplos 

sobre a associação entre as características sociodemograficas e clinicas e a não adesão às 

vacinas de SCR e hepatite A.  

. 
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Tabela 6: Associação entre características sociodemográficas, clínicas e nutricionais e não adesão à 

vacina de Sarampo, Caxumba, Rubéola e Hepatite A em modelos de ajuste múltiplo 

 SCR  

RRa 
IC 95%  

p-

valor 

Hepatite A 

RRa 
IC 95% p-

valor 

Sexo  

       Feminino 

       Masculino 

 

 

Referência (1,00) 

1,24 

 

 

0,97 – 1,58 

0,080 

 

 
- 

 
- 

 

 
- 

Cor da pele da mãe 

       Branca 

       Não branca 

 

 

 

Referência (1,00) 

0,66 

 

 

0,50 – 0,87 

0,005  

Referência (1,00) 

0,71 

 

 

0,52 – 0,96 

0,027 

Atividade remunerada 
        Não 
        Sim 

 
Referência (1,00) 

1,35 

 
 

1,06 – 1,72 

0,016  

- 

 

- 

 

- 

Primeira gestação 

       Não 

       Sim 

 

Referência (1,00) 

0,61 

 

 

0,47 – 0,80 

<0,001  

- 

 

- 

 

- 

Vive com companheiro 

         Não 

         Sim 

- - 

 

- 

 

Referência (1,00) 

0,67 

 

 

0,52 – 0,87 

0,002 

Aleitamento aos 24 meses 

        Não 

        Sim 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Referência (1,00) 

1,25 

 

 
0,98 – 1,60  

0,067 

Número de consultas PN 

         < 6 

         >= 6 

 

 

 

 

 

 

Referência (1,00) 

0,61 

 

 

0,47 – 0,78 

 

<0,001 

- - 

 

- 

Frequentar creche 

         Não 

         Sim 

 

Referência (1,00) 

1,87 

 

 

1,19 – 2,96 

0,007 

- - 

 

- 

RRa= Risco relativo ajustado; SCR= Sarampo, Caxumba e Rubéola; IC= Intervalo de confiança; PN= Pré-natal 
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Soropositividade das crianças após as vacinas de sarampo, caxumba e hepatite A, e 

fatores relacionados à soropositividade  

Entre as crianças que receberam as duas doses da vacina de sarampo e possuíam 

material biológico para análise laboratorial (n=467) a soropositividade foi de 86,94%; 

3,64% apresentaram títulos de anticorpos em torno do cut-off (entre 200 e 275 UI/ml) o 

que compreende a zona cinza do teste (borderline) e por isso os resultados dessas 

amostras foram classificados como indeterminados; as demais amostras (9,42%) tiveram 

resultado sorológico negativo.  

Para caxumba, das crianças que tinham esquema vacinal completo (n=474) a 

sorologia foi positiva para 74,89%, indeterminada para 8,02% e negativa para 17,09%. 

Entre os participantes que tinham o esquema vacinal SCR incompleto (apenas 1 

dose da vacina, n=101), observamos os seguintes resultados para soropositividade do 

sarampo: 80,20% positivo, 2,97% indeterminado e 16,83% negativo. Para caxumba 

(n=103) os resultados foram: 66,99% positivo, 4,85% indeterminado e 28,16% negativo. 

 Para hepatite A, entre as crianças vacinadas (n=470), a soropositividade foi de 

83,62% dos testes, com 1,28% de testes indeterminados e 15,11% de testes negativos. 

Ainda foi detectado positividade para sarampo (5,45%), caxumba (21,82%) e hepatite A 

(24,22%), em amostras de crianças que não possuíam registro vacinal para nenhuma das 

vacinas estudadas (sarampo e caxumba n=55; hepatite A n=161). A Tabela 7 apresenta a 

descrição dos resultados das sorologias de sarampo, caxumba e hepatite A com seus 

respectivos intervalos de confiança de 95%. 
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Tabela 7:  Resultado de sorologia para sarampo, caxumba e hepatite A de acordo com adesão às vacinas 

Vacinas 
Positivo (%) IC 95% Negativo (%) IC 95% Indeterminado 

(%) 

IC 95% 

 Sarampo 

Esquema completo (n=467) 
Esquema incompleto (n=101) 

Nenhuma dose SCR (n=55) 

 

406 (86,94) 
81 (80,20) 

3 (5,45) 

 

83,54 – 89,86 
71,09 – 87,46 

1,14 – 15,12 

 

44 (9,42) 
17 (16,83) 

51 (92,73) 

 

6,93 – 12,44 
10,12 – 25,58 

82,41 – 97,98 

 

17 (3,64) 
3 (2,97) 

1 (1,82) 

 

2,13 – 5,76 
0,62 – 8,43 

0,05 – 9,72 

Caxumba 
Esquema completo (n=474) 

Esquema incompleto (n=103) 

Nenhuma dose SCR (n=55) 

 
355 (74,89) 

69 (66,99) 

12 (21,82) 

 
70,74 – 78,74 

57,03 – 75,94 

11,81 – 35,01 

 
81 (17,09) 

29 (28,16) 

41 (74,55) 

 
13,81 – 20,78 

19,73 – 37,87 

61,00 – 85,33 

 
38 (8,02) 

5 (4,85) 

2 (3,64) 

 
5,74 – 10,84 

1,59 – 10,97 

0,44 – 12,53 

Hepatite A 

Esquema completo (n=470) 
Não recebeu vacina (n=161) 

 

393 (83,62) 
39 (24,22) 

 

79,96 – 86,85 
17,83 – 31,59 

 

71 (15,11) 
122 (75,78) 

 

11,99 – 18,67 
68,41 – 82,17 

 

6 (1,28) 
0 

 

0,47 – 2,76 
 

IC: Intervalo de confiança; SCR: sarampo, caxumba e rubéola 
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Após análise não ajustada para avaliar a frequência de soropositividade de acordo 

com as características sociodemográficas, obstétricas e infantil, observamos que para o 

sarampo, os fatores sociodemográficos que apresentaram associação estatisticamente 

significante com o resultado negativo do teste sorológico entre crianças que receberam 

pelo menos uma dose da vacina SCR foram menor índice de riqueza (p=0,026) e ser 

beneficiário do PBF (p=0,011). Para caxumba, a não existência de atividade remunerada 

materna (p=0,036), índice de riqueza (p=0,027), ser beneficiário do PBF (p=0,022), e 

apresentar deficiência de vitamina A (p=0,018) tiveram associação estatisticamente 

significante com a não soropositividade. 

Para a vacina de hepatite A não foi possível encontrar associação entre os fatores 

sociodemográficos e a falha na soropositividade com significância estatística na análise 

não ajustada. A Tabela 8 descreve a porcentagem de soropositivos de acordo com fatores 

sociodemográficos, clínicos e nutricionais. 
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Tabela 8: Variáveis associadas à soropositividade para sarampo e caxumba em crianças vacinadas com pelo menos uma dose de SCR e hepatite A em crianças vacinadas 

com a vacina de hepatite A na análise não ajustada 

Variáveis Total 

(N=568) 

Sorologia positiva 

Sarampo %  

p-valor Total 

(N=577) 

Sorologia positiva 

Caxumba %  

p-valor Total 

(N=470) 

Sorologia positiva 

Hepatite A %  

p-valor 

Variáveis Distais 

Sexo da criança 

Masculino  

Feminino  

 

281 

287 

 

82,92 

88,50 

 

0,057 

 

285 

292 

 

71,23 

75,68 

 

0,225 

 

234 

236 

 

81,62 

85,59 

 

0,245 

Cor da pele materna 

    Branca 

    Não branca 

 

70 

490 

 

87,14 

85,51 

 

0,715 

 

72 

497 

 

68,06 

74,04 

 

0,283 

 

58 

407 

 

84,48 

83,29 

 

0,820 

Atividade remunerada 

     Sim  
     Não 

 

245 
321 

 

86,94 
84,74 

 

0,458 

 

252 
323 

 

77,78 
69,97 

 

0,036 

 

207 
262 

 

81,16 
85,50 

 

0,208 

Idade materna 

<19 

19 a 35 

>=35 

 

93 

409 

66 

 

87,10 

86,31 

80,30 

 

0,398 

 

94 

416 

67 

 

69,15 

73,08 

82,09 

 

0,175 

 

69 

346 

55 

 

85,51 

82,37 

89,09 

 

0,412 

Índice de riqueza 
   Primeiro tercil 

   Segundo tercil 

   Terceiro tercil 

 
187 

199 

182 

 
80,21 

89,45 

87,36 

 

0,026 

 
187 

203 

187 

 
75,40 

67,00 

78,61 

 

0,027 

 
155 

164 

151 

 
83,87 

84,76 

82,12 

 
0,815 
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Escolaridade materna 

<=9 anos  

10 a 12 anos  

>12 anos 

 

155 

298 

107 

 

84,52 

83,89 

92,52 

 

0,080 

 

156 

301 

112 

 

70,51 

72,76 

78,57 

 

0,324 

 

136 

238 

91 

 

84,56 

84,03 

80,22 

 

0,648 

Vive com companheiro 

    Sim 

    Não 

 

437 

123 

 

85,58 

86,18 

 

0,868 

 

443 

126 

 

73,81 

71,43 

 

0,593 

 

372 

93 

 

82,53 

20,88 

 

0,289 

Programa Bolsa Família 

    Sim  

    Não 

 

215 

345 

 

80,93 

88,70 

 

0,011 

 

218 

351 

 

67,89 

76,64 

 

0,022 

 

182 

283 

 

81,87 

84,45 

 

0,464 

Variáveis Intermediárias 

Histórico de doenças 

   Sim 

   Não 

 

258 

309 

 

85,27 

86,08 

 

0,783 

 

262 

314 

 

71,37 

75,48 

 

0,266 

 

209 

260 

 

82,78 

84,23 

 

0,672 

Frequenta creche 

   Sim 

   Não 

 

13 

555 

 

100,00 

85,41 

 

0,137 

 

14 

563 

 

71,43 

73,53 

 

0,860 

 

12 

458 

 

75,00 

83,84 

 

0,414 

Consultas pré-natal 

     < 6 
     >= 6 

 

94 
471 

 

85,11 
85,99 

 

0,823 

 

97 
477 

 

71,13 
74,00 

 

0,559 

 

83 
386 

 

78,31 
84,72 

 

0,153 

Prematuridade 

 Sim  

 Não 

 

46 

522 

 

86,96 

85,63 

 

0,805 

 

48 

529 

 

83,33 

72,59 

 

0,106 

 

39 

431 

 

92,31 

82,83 

 

0,126 
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Primeira Gestação 

    Sim  

    Não 

 

250 

310 

 

86,00 

85,48 

 

0,862 

 

254 

315 

 

72,83 

73,65 

 

0,827 

 

205 

260 

 

80,98 

85,38 

 

0,204 

Variáveis Proximais 

Doses da vacina SCR 

1 dose  

2 doses  

 

101 

467 

 

80,20 

86,94 

 

0,079 

 

103 

474 

 

66,99 

74,89 

 

0,100 
__ __ __ 

Aleitamento aos 24 

meses 

    Sim 

    Não 

 

 

195 

373 

 

 

87,18 

84,99 

 

 

0,478 

 

 

198 

379 

 

 

71,21 

74,67 

 

 

0,372 

 

 

152 

318 

 

 

85,53 

82,70 

 

 

0,439 

Estado nutricional 24 

meses 

   Baixo peso 

   Peso adequado 

   Excesso de peso 

 

 

1 

524 

42 

 

 

100,00 

85,88 

83,33 

 

 

 

0,830 

 

 

1 

533 

42 

 

 

0,0 

73,17 

80,95 

 

 

 

0,135 

 

 

1 

433 

36 

 

 

100,00 

83,83 

80,56 

 

 

 

0,796 

Uso de medicamentos 

Sim 

Não 

 

42 

526 

 

90,48 

85,36 

 

0,362 

 

42 

535 

 

71,43 

73,64 

 

0,754 

 

35 

435 

 

85,71 

83,45 

 

0,727 

Vitamina A 

Não deficiente 

Deficiente 

 

408 

136 

 

85,1 

89,0 

 

0,253 

 

417 

136 

 

75,8 

65,4 

 

0,018 

 

328 

120 

 

83,8 

81,7 

 

0,585 

* Totais diferem devido informações ausentes; SCR= Sarampo, Caxumba e Rubéola; VHA= vírus Hepatite A
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Fatores demográficos, clínicos e nutricionais associados a maiores títulos de 

anticorpos contra caxumba e sarampo 

 

A Figura 4 ilustra a dosagem de títulos de anticorpos (UI/l) para sarampo e sua 

relação com o número de doses da vacina recebidas pelas crianças acompanhadas no 

estudo. Apesar de maiores títulos de anticorpos serem observados nas crianças que 

receberam as duas doses da vacina, a diferença entre as doses não foi estatisticamente 

significante. Para caxumba, os títulos de anticorpos também foram maiores nas crianças 

que receberam as 2 doses da vacina, e diferentemente do sarampo, a associação foi 

estatisticamente significante (Figura 5)  

Em nossa população de estudo os fatores clínicos e nutricionais não mostraram 

associação estatisticamente significativa com os títulos de anticorpos para sarampo; para 

caxumba, no entanto, a quantidade de doses da vacina (p=0,005) e insuficiência ou 

deficiência de vitamina A (p=0,021) tiveram associação estatisticamente significante com 

os títulos de anticorpos. A Tabela 9 descreve os títulos de anticorpos, em medianas e seus 

intervalos interquartis, associados aos fatores clínicos e nutricionais das crianças 

acompanhadas no estudo. 
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Figura 4: Títulos de anticorpos contra sarampo, em UI/L, de acordo com o número de doses da vacina 

SCR 

 

 

 

 

 

Figura 5: Títulos de anticorpos contra caxumba, em UI/ml, de acordo com o número de doses da vacina 

SCR 
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Tabela 9: Títulos de anticorpos de sarampo e caxumba de acordo com fatores clínicos e nutricionais 

Variáveis Sarampo (n) Título de anticorpos UI/L* p-valor Caxumba (n) UI/ml* p-valor 

Vacina  
1 dose 
2 doses 

 
101 
467 

 
730,63 (316,09 - 1465,65) 
793,39 (409,44 - 1680,53) 

 
0,103 

 
103 
474 

 
37,12 (12,58 - 68,48) 
47,27 (23,96 - 85,44) 

 
0,005  

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
287 
281 

 
792,56 (348,53 – 1544,95) 
777,88 (411,25 – 1748,54) 

 
0,478 

 
292 
285 

 
41 (17,69 – 81,17) 
49 (24,21 – 85,18) 

 
0,110 

Tipo de parto 
Normal 
Cesárea 

 
281 
287 

 
777,89 (391,82 – 1548,01) 
803,74 (394,57 – 1648,41) 

 
0,750 

 
281 
296 

 
44,02 (19,64 -80,1) 

46,43 (24,37 – 82,22) 

 
0,365 

Prematuridade 
Sim 
Não 

 
46 
522 

 
831,36 (452,12 – 1582,23) 
790,50 (391,82 – 1622,82) 

 
0,523 

 
48 
529 

 
50,98 (30,83 – 69,82) 
43,42 (20,17 – 84,67) 

 
0,710 

Deficiência de ferro 
Sim 
Não 

 
107 
461 

 
862,05 (333,04 – 2009,45) 
788,98 (406,01 – 1428,81) 

 
0,490 

 
108 
469 

 
38,16 (14,1 - 80,16) 

45,82 (24,02 - 82,95) 

 
0,157 

Insuficiência/deficiência de 

vitamina A 
Sim 
Não 

 
222 
322 

 
891,31 (411,25 – 1788,75) 
769,59 (380,93 – 1493,50) 

 
0,280 

 
224 
329 

 
40,73 (15,55 – 79,92) 
47,56 (25,58 – 82,79) 

 
0,021 

Insuficiência/deficiência de 

vitamina D 
Sim 
Não 

 
150 
394 

 
933,92 (454,16 - 1926,26) 
764,18 (376,53 - 1493,50) 

 
0,021 

 
152 
401 

 
43,72 (19,65 – 80,24) 
41,07 (16,87 – 80,22) 

 
0,101 

 

*Os títulos de anticorpos são apresentados em mediana e seus respectivos intervalos interquartis
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Análise com ajustes múltiplos de fatores relacionados à soropositividade após as 

vacinas de sarampo, caxumba e hepatite A nas crianças acompanhadas no MINA 

 

Modelos hierárquicos de regressão de Poisson com ajustes múltiplos com seleção 

hierárquica de variáveis independentes foram construídos com o objetivo de avaliar o 

impacto independente de fatores sociodemográficos e clínicos na soropositividade após 

as vacinas de SRC e hepatite A. Todos os modelos foram ajustados para os possíveis 

fatores de confusão, e os modelos finais são apresentados na Tabela 10. Estes modelos 

foram restritos às crianças que haviam recebido a vacina de hepatite A, pelo menos uma 

dose da vacina de SCR, e que dispunham de amostra de soro coletada na visita de 24 

meses para análise laboratorial.  

 Entre as 568 crianças que receberam pelo menos uma dose da vacina de SCR e 

que foram testadas para a presença de anticorpos IgG anti-sarampo, houve associação 

entre participar do PBF e a falha na soropositividade após vacinação (RR 1,70, IC95% 

1,14-2,55; p=0,010). Ter recebido as 2 doses da vacina teve efeito protetor 

estatisticamente significante; crianças que receberam duas doses apresentaram 0,64 vezes 

o risco de não soropositividade comparadas com crianças vacinadas com apenas uma dose 

(IC95% 0,41-1,00; p=0,048). 

Para caxumba foram analisadas as sorologias de 577 crianças. Dentre estas, os 

fatores participar do PBF (RR=1,35, IC95% 1,01-1,81; p=0,045) e ter deficiência de 

vitamina A (RR 1,39, IC95% 1,05-1,85; p=0,023) tiveram associação estatisticamente 

significante com risco de não soropositividade após a vacinação. 

Para hepatite A, entre as crianças que possuíam amostra de soro para análise 

laboratorial, não foram observados fatores significativamente associados à falha na 

soropositividade após a vacinação na análise múltipla. 
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Tabela 10: Fatores sociodemográficos, clínicos e nutricionais associados à falha na 

soropositividade para sarampo e caxumba em modelos de ajuste múltiplo 

Sarampo RRa IC 95% p-valor 

Programa Bolsa Família 

       Não 

       Sim 

 

Referência (1,00) 

1,70 

 

 

1,14 – 2,55 

 

 

0,010 

Vacinação 2 doses 

       Não 

       Sim 

 

Referência (1,00) 

0,64 

 

 

0,41 – 1,00 

 

 

0,048 

Caxumba RRa IC 95% p-valor 

Atividade remunerada 

       Não 

       Sim 

 

Referência (1,00) 

0,76 

 

 

0,56-1,02 

 

 

0,071 

Índice de riqueza 

       1º tercil 

       2º tercil 

       3º tercil 

 

Referência (1,00) 

1,41 

1,13 

 

 

1,02 – 1,95 

0,75 – 1,71 

 

 

0,037 

0,555 

Programa Bolsa Família 

       Não 

       Sim 

 

Referência (1,00) 

1,35 

 

 

1,01 – 1,81 

 

 

0,045 

Vacinação 2 doses  

       Não 

       Sim 

 

Referência (1,00) 

0,74 

 

 

0,54 – 1,03 

 

 

0,072 

Vitamina A 

       Não deficiente 

       Deficiente 

 

 

Referência (1,00) 

1,39 

 

 

1,05 – 1,85 

 

 

0,023 

Hepatite A RRa IC 95% p-valor 

Número de consultas pré-natal 

     < 6 

     >= 6 

 

Referência (1,00) 

0,70 

 

 

0,44-1,13 

 

 

0,146 

RRa= Risco relativo ajustado; IC= intervalo de confiança 95% 
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Discussão  

 Nesse estudo de coorte delineado a partir de uma amostra de base populacional, 

descrevemos a frequência e porcentagem de participantes com adesão ao calendário de 

imunização infantil do PNI, bem como a frequência e porcentagem de crianças com 

soropositividade às vacinas de sarampo, caxumba e hepatite A. Dentre as vacinas 

recomendadas no calendário infantil, as que apresentaram menor adesão foram tríplice 

viral (90,55%), SCRV (76,73%) e hepatite A (74,91%). A soropositividade entre crianças 

com a vacinação completa foi de 86,94%, 74,89% e 83,62% respectivamente para 

sarampo, caxumba e hepatite A. Fatores independentemente associados à não adesão à 

vacina SCR foram cor da pele da mãe branca, multiparidade, exercer atividade 

remunerada, ter realizado menos de 6 consultas de pré-natal e a criança frequentar a 

creche. Para a vacina de hepatite A, a cor da pele materna branca e o estado civil (não 

vivendo com o companheiro) associaram-se a maior risco de incompletude vacinal. Na 

análise com ajustes múltiplos considerando como desfecho a falha na soropositividade 

entre vacinados com pelo menos 1 dose, identificamos que crianças cujas famílias eram 

beneficiárias do PBF tiveram maior risco de não soropositividade tanto para sarampo 

como para caxumba, e a vacinação com duas doses associou-se a menor risco de não 

soropositividade para sarampo; além disso, crianças com deficiência de vitamina A 

apresentaram maior risco de não soropositividade para caxumba. A insuficiência ou 

deficiência de vitamina A associou-se a também a menores títulos de anticorpos para 

caxumba. 

De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, a cobertura vacinal 

esperada para as vacinas de SCR e hepatite A é de 95%. No entanto, desde 2016 as vacinas 

de SCR e hepatite A não vêm atingindo a porcentagem de adesão esperada no território 

brasileiro95. No nosso estudo, a SCR atingiu cobertura de 90,55%, e a vacina SCRV teve 

cobertura ainda mais baixa nessa população, atingindo apenas 76,73% de adesão. A 

vacina de hepatite A também teve baixa cobertura nessa população (74,91%), e esses 

achados corroboram com dados do Sistema de Informação do PNI, que descrevem um 

declínio da cobertura vacinal entre 2016-2018, com queda acentuada na região norte do 

Brasil96. O declínio da adesão às vacinas é preocupante pois é um dos principais motivos 

para a diminuição da imunidade e surgimento de novos surtos de doenças evitáveis por 
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vacina, com ocorrência de casos tanto em grupos não vacinados como entre indivíduos 

vacinados, como no caso dos surtos mais recentes de sarampo e caxumba97.  

Os fatores que mostraram associação com menor probabilidade de adesão às 

vacinas foram cor de pele materna branca, multiparidade, atividade remunerada materna, 

menor número de consultas pré-natal e frequentar a creche para a vacina SCR; e cor da 

pele materna branca e não viver com o companheiro para a vacina de hepatite A. Esses 

dados sugerem a importante influência de fatores sociais sobre a adesão a vacinas, e 

indicam subgrupos populacionais para os quais as estratégias de vacinação devem ser 

priorizadas em nosso meio. 

Embora trabalhos anteriores mostrem que mães de cor de pele branca apresentem 

maior probabilidade de vacinar seus filhos98,99, neste estudo, a cor da pele materna branca 

mostrou associação negativa com a completude vacinal. Uma provável explicação seria 

neste estudo, a cor da pele materna branca mostrou associação negativa com a completude 

vacinal. Uma provável explicação seria a maior hesitação a vacinas entre famílias mais 

privilegiadas e de cor da pele branca100 

Um trabalho recente101 feito na região Sul do Brasil mostrou fatores associados à 

baixa adesão vacinal semelhantes aos que encontramos. Eles mostraram que alguns dos 

fatores que estavam relacionados com maior probabilidade de vacinação incompleta eram 

o aumento da paridade e baixo número de consultas de pré-natal, além de fatores 

relacionados à vacinação durante a gravidez, amamentação até os 12 meses de vida da 

criança e alta renda familiar.  

Outros trabalhos também já demonstraram a relação entre maior número de filhos 

e vacinação incompleta. Esse achado pode estar relacionado com a condição 

socioeconômica, onde famílias em estado de pobreza tendem a ser mais numerosas, como 

também pode refletir a dificuldade enfrentada por mães com muitos filhos em chegar aos 

serviços de saúde101. Os fatores frequentar a creche e não viver com o companheiro, que 

da mesma forma estão associados a incompletude vacinal, também podem ser explicados 

com a dificuldade das mães de chegar aos serviços de saúde, que em sua maioria atuam 

em dias e horários comerciais, o que pode ser um empecilho para mães que trabalham 

fora e não possuem um companheiro para a divisão de tarefas. 
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Crianças cujas mães não realizaram o pré-natal conforme recomendado pelo 

Ministério da Saúde (pelo menos seis consultas) apresentaram maior chance de vacinação 

incompleta, o que fortalece dados semelhantes que foram encontrados em um estudo 

realizado no estado do Maranhão102. Esses resultados podem indicar que as gestantes que 

seguem as recomendações quanto ao pré-natal apresentam maior adesão às práticas e 

serviços de saúde, incluindo a vacinação do filho.  

Embora estudos recentes relacionem o risco de incompletude vacinal com a 

suspenção da amamentação antes dos 12 meses de idade101, nosso estudo observou que 

crianças cujas mães relataram amamentar ainda aos 24 meses de idade da criança 

apresentaram tendência a maior risco de incompletude vacinal da hepatite A. Nossa 

hipótese é que as mães dessa população, que praticam a amamentação prolongada, podem 

pertencer ao tercil mais rico e embora possuam maior acesso a informações possuem 

maior probabilidade de hesitação vacinal. Trabalhos anteriores realizados no Brasil 

relataram cobertura vacinal mais baixa na população de maior nível 

socioeconômico101,103,104 e um inquérito de cobertura vacinal de 2012 que avaliou a 

cobertura vacinal de crianças nascidas em 2008 em 27 capitais e em Brasília mostrou que 

em oito cidades a cobertura era menor entre crianças pertencentes a classes 

socioeconômicas mais abastadas103. Essa mesma associação também foi encontrada em 

um estudo realizado em quatro cidades do estado de São Paulo, que mostrou uma relação 

negativa entre estrato socioeconômico e imunização104. Para enfrentar esse cenário, 

estratégias de divulgação de informações baseadas em evidências científicas são 

necessárias105,106. 

 A resposta imune à vacinação pode variar substancialmente entre os indivíduos, e 

essas variações nas respostas à vacina têm consequências tanto para a eficácia protetora 

imediata quanto para a duração da proteção107.  

Em nosso estudo, dentre as crianças que receberam a vacina de hepatite A, 83,62% 

apresentaram soropositividade, o que era esperado já que a imunização com uma única 

dose da vacina contra hepatite A leva à taxa de soropositividade de 80–100% em 

voluntários saudáveis108. No entanto, embora uma alta taxa de soropositividade possa ser 

induzida após uma dose única da vacina de hepatite A, a duração da imunidade após uma 

única dose pode ser menor em comparação com o esquema de duas doses109–111. 
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Nenhum dos fatores estudados (sociodemográficos, clínicos ou nutricionais) 

demonstrou associação estatisticamente significante com a falha na soropositividade para 

hepatite A, e por nosso teste se tratar de um Elisa qualitativo não fomos capazes de 

analisar se algum fator se associava com maiores títulos de anticorpos.  

Nosso estudo observou que as vacinas de caxumba e sarampo tiveram maior 

soropositividade em crianças que receberam as duas doses da vacina (86,94% e 74,89% 

respectivamente). Entre crianças com registro de apenas uma dose, a soropositividade 

caiu para 80,20% para sarampo e 66,99% para caxumba. Para a vacina de sarampo, 

observamos que participar do PBF foi associado a maior risco de falha na 

soropositividade na análise com ajustes múltiplos. Para a caxumba, participar do PBF e 

deficiência de vitamina A foram associados a maior risco de falha na soropositividade na 

análise com ajustes múltiplos. 

 O PBF, é uma política pública de transferência de renda condicionada aos 

brasileiros em situação de pobreza e extrema pobreza com o objetivo de reduzir a 

desigualdade no país112. Em nosso estudo foi possível observar que crianças cujas famílias 

participavam do PBF tiveram maior risco de falha na soropositividade às vacinas de 

sarampo e caxumba, e embora não exista uma ligação direta entre resposta imunológica 

e o PBF, nossa hipótese é de a relação das duas variáveis se dá por questões sociais e 

nutricionais que não foram completamente ajustadas apesar da realização de modelos 

múltiplos hierárquicos. Famílias que participam do PBF se encontram em situação de 

pobreza e extrema pobreza e crianças nessa situação apresentam maior probabilidade de 

desnutrição ou exposição a outros fatores ambientais, o que pode influenciar na resposta 

à vacinas, como já foi observado para a vacina de sarampo113, poliomielite114 e 

coqueluche115. 

 Em nosso estudo, crianças que apresentavam deficiência de vitamina A aos 2 anos 

de idade apresentaram maior risco de não soropositividade para a vacina de caxumba após 

ajuste para covariáveis. A deficiência da vitamina A afeta negativamente crianças e os 

adultos em todo o mundo e, de acordo com a OMS, 250 milhões de crianças pré-escolares 

sofrem de deficiência da vitamina A no mundo116. Além disso, estudos anteriores 

relataram uma forte associação entre a deficiência da vitamina A e doenças infecciosas, 

especialmente as doenças respiratórias e diarreicas. Estudos anteriores mostraram essa 
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mesma associação entre da deficiência de vitamina A e a resposta a vacinação117–119. 

Embora programas de suplementação de vitamina A sejam comuns no Brasil, entender 

como e quando a vitamina A influencia as respostas imunológicas às vacinas é 

extremamente importe para desenvolver estratégias efetivas que ajudem a melhorar a 

resposta às vacinas. Patel, et al. concluíram em seu estudo que a suplementação de 

vitamina A pode melhorar a resposta a vacinas dependendo dos níveis basais da vitamina 

antes da suplementação118. 

 

 

 

Conclusão 

A cobertura vacinal adequada, de acordo com os parâmetros estabelecidos para 

cada vacina, é essencial para prevenir e controlar doenças infecciosas. Nossos resultados 

mostraram que a cobertura de vacinação infantil para sarampo, caxumba, rubéola e 

hepatite A foi inadequada na população estudada. Além disso, também mostramos que 

fatores sociais podem influenciar a adesão vacinal e a resposta sorológica a vacinas, e a 

deficiência de vitamina A pode afetar a soropositividade da vacina de caxumba. Dessa 

forma, fatores sociais e nutricionais podem resultar em maior risco para doenças 

potencialmente graves, mas evitáveis. Portanto, é necessário o desenvolvimento e 

implementação de estratégias para combater a imunização incompleta e para mitigar 

fatores sociais e nutricionais associados a pior resposta vacinal entre as crianças. 

Propomos fortalecer a promoção da imunização por meio da divulgação de informações 

de alta qualidade e adotar a prática de dosagem de vitamina A nas crianças como um meio 

para orientar a suplementação no caso de deficiência da mesma antes da vacinação.  
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Financiamento 

 

O presente estudo integra um conjunto de pesquisas epidemiológicas sobre 

condições de saúde e nutrição materno-infantil em Cruzeiro do Sul, Acre, Amazônia 

Ocidental Brasileira: Materno-Infantil no Acre (MINA-Brasil), coordenado por 

pesquisadores da Universidade de São Paulo em colaboração com a Universidade Federal 

do Acre (UFAC) e a Harvard T. H. Chan School of Public Health (HSPH). Com auxílio 

do Programa Ciência sem Fronteiras, Chamada nº 71/2013 do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Tecnológico (CNPq), o estudo MINA-Brasil foi contemplado com 

auxílio à pesquisa e uma Bolsa Pesquisador Visitante Especial (PVE) para a professora 

Dra. Márcia Caldas de Castro da HSPH (processo CNPq nº 407255/2013-3). Em 2015, 

recursos adicionais foram concedidos pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e na 

chamada PPSUS 001/2015 FAPAC - Programa Pesquisa Para SUS: Gestão 

compartilhada em Saúde FAPAC/SESACRE/PPSUS MS/CNPq e, em 2017, pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo na modalidade de auxílio 

temático à pesquisa (processo FAPESP Nº 2017/00270-6). A aluna Midiã Ferreira 

recebeu bolsa de mestrado (processo CAPES nº 88887.470351/2019-00) durante a 

execução dessa dissertação. 
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